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Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union
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Når disse linier læses, vil et nyt træningssystem være tilgængeligt på Unionens
hjemmeside www.dsu.dk til brug for medlemmerne.

Systemet er udviklet for Dansk Skak Union i et samarbejde mellem Jacob Aagaard,
Esben Lund og Karsten Nymann Pedersen. Opgaverne er udvalgt og bearbejdet af
Jacob og Esben, mens Karsten endnu en gang har stået bag en flot teknisk nyudvik-
ling af Unionens hjemmeside.

Grundtanken i projektet er, at alle skakspillere skal kunne gå på nettet og få trænet
deres taktiske evner. Udvalget af opgaver er så stort, at der altid er nye udfordringer
klar. Når man logger ind, vil programmet selv huske, hvilken opgave man er
kommet til. Den primære målgruppe for opgaverne er spillere mellem 1200 og 1800
i rating, men ved opgaverne i de sværeste kategorier vil selv rutinerede mester-
spillere kunne få deres sag for.

Det er planen, at projektet på længere sigt skal udvides med flere opgaver, og at
man samme sted på hjemmesiden skal kunne finde andet undervisningsmateriale og
artikler.

�������"��
Hovedbestyrelsesmødet i januar bød på en grundig diskussion af planerne om at
etablere en spilserver i unionens regi og en efterfølgende medlemskampagne.
Konklusionen i Hovedbestyrelsen af, at det er af meget stor betydning for Unionen
at skabe et tilbud for vores potentielle medlemmer, er helt entydig. Den store ud-
fordring er at få udviklet og etableret en sådan løsning inden for en realistisk øko-
nomisk ramme. Det er absolut ingen let opgave, og arbejdet med at undersøge disse
muligheder vil forblive øverst på dagsordenen for Unionen i den kommende tid.
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Som tidligere annonceret træder Finn Larsen tilbage som leder af divisions-
turneringen med den netop afsluttede sæson. Med en meget stor indsats, der har
indbefattet først en meget omfattende udbygning af resultatregistreringen og -
formidlingen på Internettet samt senest en stor reform af turneringens struktur, har
Finn i sine fem år på posten fået sat et meget positivt præg på divisionsturneringen.

Unionen står umiddelbart uden afløser til denne vigtige opgave. I forretningsudval-
get er vi meget åbne over for eventuelt at lave opgaven blive delt af to personer, så
der bliver én decideret turneringsleder, samt én med ansvar for hjemmeside,
resultatregistrering mv.

Jeg skal derfor bede medlemmer, der kunne være interesseret at påtage sig en af
disse vigtige men også meget spændende opgaver om at kontakte undertegnede.
Senest omkring 1. maj skal arbejdet med planlægningen af den kommende
turnering i gang.

Erik Søbjerg
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Æresmedlem af Vejen Skakfore-
ning, Eggert Vognsen, Københoved,
er død 12. januar 2006, 84 år. Eg-
gert Vognsen stammede fra Rørvig,
men som ansat hos De Danske Stats-
baner i årene 1937 til 1980 har han i

tidens løb haft skiftende bopæl, og
han sluttede som stationsforstander
i Sønderborg.

Han flyttede til Lunderskov i 1949
og var medlem af Lunderskov Skak-
klub indtil 1954, fra 1954-1961 var
han bosiddende i Brøndbyøster og
medlem af Jernbanens Skakklub.
Eggert spillede på højeste plan in-
den for dansk jernbaneskak, hvor
han har spillet på landsholdsplan
blandt andre steder i Norge og i Bul-
garien og Varna i 1962.

Fra 1961-1964 var han medlem
af Struer Skakklub, fra 1964-1969
var han medlem af Kolding Skak-
klub, hvor han var formand fra cirka
1966 til 1969. I 1969 flyttede han til
Sønderborg og blev medlem af Søn-

derborg Skakklub, der senere tog
navneforandring til Skaklubben Als-
sund, hvor han også var formand
cirka 1970 til 1978.

I samme periode var Eggert aktiv
i Dansk Skak Unions 4. Hovedkreds,
hvor han også blev formand, og i
1978 fik han DSU’s hæderstegn.

Eggert Vognsen flyttede til Vejen
i 1981, og samme år blev han med-
lem af Vejen Skakforening, hvor han
spillede på foreningens førstehold og
dengang havde en spillestyrke nær
mesterklasse.

Æret være hans minde.

Søren Dippel
Vejen Skakforening
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Nu når skaksæsonen nærmer sig sin
afslutning, og klubberne har kåret
sine klubmestre, inviterer Vester-
havsturneringen (8.-15. juli) alle
danske klubmestre til turnering om
at blive Danmarks bedste klub-
mester. Klubmestrene indgår i det
åbne felt på lige vilkår med øvrige
deltagere, men spiller om DM-titel
og en specialpræmie på 2000 kr. for-
uden, naturligvis, turneringens øv-
rige præmier.

Sidste år var der 13 klubmestre
blandt de i alt 127 deltagere, og
Dansk Klubmester 2004/2005 blev
Jesper Skjoldborg, Viby. Indbydelse
til Vesterhavsturneringen bagest i
bladet samt på Nettet.
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Danmark stiller hold i såvel åben
række som damerækken ved OL i
Torino 20. maj - 4. juni.

Åben række:

1. Peter Heine Nielsen
2. Sune Berg Hansen
3. Lars Bo Hansen
4. Davor Palo
R. Lars Schandorff

Kvinderækken:

1. Oksana Vovk
2. Sandra de Blécourt Dalsberg
3. Trine Rasted
R. Anne Bekker-Jensen

Som det fremgik af OL-annoncen i
Skakbladet nr. 1 er det arrangørernes
ambition at skabe et stævne med ide-
elle tilskuerforhold og en lang række
skaktilbud.
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Politiken Cup har en sikker position
blandt Europas største og bedste
opens, hvert år med med verdens-
navne og dusinvis af stormestre i
startfeltet.

I 2006-udgaven 22.-30. juli på
Quality Hotel Høje Taastrup er tur-
neringen yderligere udbygget og
suppleret til en fuldspektret skak-
festival. Med B-gruppe for de spil-
lere, der  ikke ser  det som en udfor-
dring at matche deres beskedne
rating med GM'ere og IM'ere i A-
gruppen. Med ungdomsturnering,
lynskak, simultanskak og sågar et
åbent DM i løsning af skakpro-
blemer.

Program, indskud osv. vil fremgå
af stor indbydelse i Skakbladet nr. 4,
men kan i øvrigt findes på turnerin-
gens hjemmeside:

���� F%�����9������������������������ ���������F&����? ���� ����%���F&����?



���� ?�?16 #

@E�('�57

���*�'���+�"���
,��-
Skakentusiasten Leif C. Schmidt er
ikke særlig kendt i det pulserende
danske skakliv, men så meget desto
større er hans enorme arbejdsindsats
ved hjemmets computer, for dansk
skakbibliografi og for problemskak-
ken.

Leif C. Schmidt blev født den 14.
april 1936 i København og lærte
skakspillet som dreng. I 1964 blev
han medlem af Brønshøj Arbejder
Skakklub (i dag: Brønshøj Skak-
forening). I 1969 nåede han frem til
klubbens mesterklasse. Mere vigtigt
var det dog, at han i årene 1968-1971

var klubbens formand, idet han i
denne periode ændrede en skran-
tende forening til en blomstrende
succes, hvis frugt snart kunne nydes
i form af et særdeles højt medlems-
tal og de seneste år et førstehold i
superligaen.

Men i begyndelsen af 1970’erne
steg fødselarens interesse for skak-
litteratur stærkt i takt med hans fal-
dende interesse for klubskak. Med
sin legendariske flid kastede han sig
over registreringen af den danske
skaklitteratur, hvilket udmøntede sig
i fire bibliografiske udgivelser i årene
1971-1973 med ‘Dansk Skakkata-
log’ som kronen på værket (flot an-
meldt af Bent Larsen i Frederiksborg
Amts Avis).

Ligeledes kastede Leif C. Schmidt
sig i begyndelsen af 1970’erne over
problemskakken, og netop i denne
gren af det kongelige brætspil har
han holdt bravt fast med begge hæn-
der. Ham var det således, der tog
initiativ til Dansk Skakproblem
Klubs kvartalsblad Thema Danicum.
Og ham er det, der siden bladet blev
søsat i 1976 har sørget for dettes ret-

tidige udsendelse. Ganske vist blev
han først Thema Danicums ansvars-
havende redaktør i 1994, men han
har alle dets dage været dets tekni-
ske redaktør – og som sådan været
bladets egentlige bagmand. På sam-
me vis har Leif C. Schmidt de sene-
ste 30 år i høj grad fungeret som
problemklubbens formand af gavn,
selv om andre har gjort det af navn.

Derudover har Leif C. Schmidt
udgivet en række bøger om problem-
komponister og skakproblemer, dels
som forfatter dels som redaktør.
Trods vægtige sager som f.eks.
‘Problemskak-Larsen’, 1981 (om
P.A. Larsen og K.A.K. Larsen (far
og søn)), ‘Tuxens Skakopgaver’,
1984, og ‘Danske Miniaturer’, 2002
(i samarbejde med Holger Helledie),
må hans hovedværk dog være tids-
skriftet Thema Danicum, 1976-?, pr.
april 2006 bestående af 122 numre
og over 10.000 skakopgaver!

Dansk Skakproblem Klubs
formand (af navn!?)

Kaare Vissing

Topgruppen ved DM i Aalborg i påsken, der skal prøve kræfter
med det nye turneringssystem, gladiatorskak, hvor remiser udløser
omkamp indtil den ene ene konge ligger ned, ses ovenfor (ratingtal
pr. 28. februar).

Jacob Aagaards deltagelse krævede dispensation, fordi FIDE havde
effektueret hans ønske om at skifte registreringsland fra Danmark til
Skotland hurtigere end ønsket, hvorfor han faktisk er skotsk
skakspiller i påsken. Tilmeldingsfristen til DM-stævnet udløb
allerede 13. marts, men efternølere kan kontakte arrangørerne
om mulighederne.
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Københavns Skak Union afviklede
sin første seniorturnering fem efter-
middage i januar og februar med 27
deltagere over 60 år. Børge Hjerrild
Nielsen, Hvidovre, vandt topgrup-
pen med 4½ point af 5 foran Jens
Holm Nielsen, Amager, 3½.

Initiativet fortsætter med næste
seniorturnering fem mandage 24.
april - 22. maj i K41's lokaler i Valby.
Indbydelsen kan findes i Skakbladet
nr. 2 eller på KSU's hjemmeside.

1. GM Sune Berg Hansen (2558)
2. IM Nicolai V. Pedersen (2521)
3. IM Jacob Aagaard (2473)
4. IM Steffen Pedersen (2463)
5. IM Karsten Rasmussen (2448)
6. IM Kim Pilgaard (2423)
7. IM Jakob Vang Glud (2420)
8. IM Simon Bekker-Jensen  (2410)
9. IM Klaus Berg (2397)

10. Christian Kongsted (2257)
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regnskab regnskab budget budget
2005 2004 2006 2005

Indtægter
Kontingentindtægt 1.933.792 1.783.303 1.886.700 2.132.300
Ratingafgift 146.020 153.460 150.000 130.000

Medlemsbidrag i alt 2.079.812 1.936.763 2.036.700 2.262.300

Tilskud DTF 147.726 152.226 140.000 150.000

Tilskud fra fonde 39.580 44.738 27.700 43.500
Sponsorindtægter 125.000 0 0 0
Andre indtægter 0 0 0 0

Indtægter i alt 2.392.118 2.133.727 2.204.400 2.455.800

Udgifter
Skakaktiviteter 513.241 487.163 655.900 564.500
Informationsaktiviteter 970.059 960.675 1.067.500 1.128.230
Medlemsservice 109.028 76.682 90.000 79.000
Administration 79.877 70.592 105.000 120.000
Lederudgifter 98.353 99.254 110.000 89.500
Vækstaktiviteter 474.793 175.745 350.000 350.000
Diverse -3.575 18.806 0 0

Udgifter i alt 2.241.776 1.888.918 2.378.400 2.331.230

Overskud / (-underskud)
før renter 150.342 244.809 -174.000 124.570

Renteindtægter / (-udgifter)
Renter m.v. af anlægsaktiver 94.818 75.660 77.000 52.500
Renter og gebyrer driftskonti -15.591 -7.279 -7.800 -7.000

Renter i alt 79.227 68.381 69.200 45.500

Over- / (-underskud )
efter renter 229.569 313.190 -104.800 170.070

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål 17.500 13.919 17.550 17.550
Overført til næste år 212.069 299.271 -122.350 152.520

Resultatdisponering i  alt 229.569 313.190 -104.800 170.070
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regnskab regnskab
2005 2004

Aktiver
Likvide midler 330.076 902.704
Udlæg og forskud 6.170 19.687
Debitorer 341.574 316.638
Mellemregninger 9.258 4.277

Omsætningsaktiver i alt 687.078 1.243.306

Obligationer, afkastkonto m.v. 1.956.749 1.120.417
Anparter i Dansk Skak Salg ApS 357.207 357.207

Anlægsaktiver i alt 2.313.956 1.477.624

Aktiver i alt 3.001.034 2.720.930

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn. 390.683 326.863
Feriepengeforpligtelse 36.665 34.613
Løn 42.851 35.297
Offentlige kreditorer 15.298 38.188

Gæld i alt 485.496 434.962

Egenkapital
Overført til næste år 2.070.348 1.858.279
Henlagt til særlige formål 445.189 427.689

Egenkapital i alt 2.515.537 2.285.968

Passiver i alt 3.001.034 2.720.930

0����+��(���1����+� ����������!�������

Det fuldstændige regnskab med specifikationer kan ses
og downloades på Dansk Skak Unions hjemmeside:

Årets resultat
Årets resultat er et overskud på
212.069 kr., som overføres til den
frie egenkapital. Overskuddet frem-
kommer ved et overskud på 229.569
kr. efter renter, hvoraf 17.500 kr.
henlægges til internationale turnerin-
ger.

Kommentarer
til indtægtsposter
Kontingentindtægten er påvirket
positivt af at stigningen på 80 kr. pr.
år nu er slået fuldt igennem og nega-
tivt af, at det gennemsnitlige med-
lemstal i 2005 i forhold til 2004 er
faldet fra 6.243 til 5.913.

Kommentarer
til udgiftsposter
Der er samlet på Skakbladet i 2005
opnået en besparelse i produktion og
distribution på ca. 170.000 kr i for-
hold til det budgetterede. I vækst-
kontoaktiviteter på i alt 474.793 kr.
indgår 128.378 kr. til Grundfos
Young Masters, som modsvares af
en sponsorindtægt fra Grundfos på
125.000 kr, og 208.281 kr. til diverse
medlemskampagneundersøgelser.

Kommentarer
til aktiver og passiver
Nedlæggelsen af diverse formåls-
bestemte henlæggelser er indarbej-
det og sammenlingningstallene for
tidligere år er rettet til. Anparterne i
Dansk Skaksalg er optaget til den
indre værdi i Skaksalget pr. 31. de-
cember 2004.

Kommentarer til budget
I 2006 er budgetteret med et samlet
underskud på 104.800 kr., som skal
ses i lyset af, at 2006 er olympiadeår.

Næstved, den 12. marts 2006

Henrik Knudsen,
Kasserer

Juniorinstruktion 100.575
Voksenundervisning 33.649
DIF kurser 4.160
Klubaktiviteter 3.350
Grundfos Young Masters 128.378
Medlemsfremme undersøgelser 208.281
Dækket af juniorelitebudget -3.600

Vækstkonti i alt 474.793

Grundfos sponsorat -125.000

Vækskonti netto 349.793
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Spænding om topplaceringen i den
ny Skakliga med ti hold blev der al-
drig. Dertil var Helsinge Skakklub
alt for suveræne, og det eneste ikke
helt selvfølgelige var, at klubben på
vej til sit sjette mesterskab i træk
måtte afgive et matchpoint i næstsid-
ste runde mod Nørresundby. Holder
klubformand Allan Rasmussen sam-
men på sine tropper, tangeres Nord-

res syv sammenhængende DM-tit-
ler i næste sæson.

Skulle nogen være uenig i denne
profeti må det være i Brønshøj Skak-
forening, som efter en prøvesæson
1996-97, stødt og roligt har spillet
sig frem gennem 1. division, og ef-
ter rækkens omdøbning til Skakliga
sidste år tog først en tredjeplads og
så endelig i år andenpladsen efter



���� ?�?18 5

Vi byder alle skakspillere i Dansk Skak Union velkommen til
påskens danmarksmesterskab på Hotel Hvide Hus, Aalborg, med
fine faciliteter, overnatning og fuld forplejning.

Enkeltværelse Kr. 550,- pr. pers. inkl. morgenbuffet
Dobbeltværelse Kr. 375,- pr. pers. inkl. morgenbuffet
(Booking og yderligere info via telefon, mail og hjemmeside)

Dagens varme ret, aften, kr. 98,-.
Stor påskebuffet i Restaurant Kilden på 15. etage, kr. 138,-

Herudover vil der være mulighed for at købe alle fornødenheder
som vand, øl, sandwich, kaffe og kage m.m. til favorable priser.
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hård opløbskamp med Skolernes
Skakklub.

Stor afstand
Efter de tre tophold var der der et
spring i tabellen på hele 7 point til
sidste års nummer to, SK 1968, og
blandt de øvrige fem hold skilte kun
ét sig ud, Nordre Skakklub, som slut-
tede på 9. pladsen, 3 point efter Hel-
singør. Nordre har siden divisions-
turneringens start tilbage i 1962 kun
fire gange ikke været at finde i top-
rækken, men må nu atter ned.

Stamspillere og reserver
Manglende bredde og for få reser-
ver, blev skæbnesvangert for Før-
oyer, og mens det traditionelt har
været anset for et styrketegn at gen-
nemføre sæsonen med de samme
stamspillere, er billedet i dag et an-
det. Nordre var således det hold, der
stillede mest trofast, kun i et enkelt
parti af 64 blev et bræt overladt til en
reservespiller. Helsinge anvendte ti
stamspillere og overlod kun tre par-
tier til reserver. Brønshøj og Aalborg
anvendte otte stamspillere til 60 af
holdets 64 partier, Skolerne brugte
ti spillere, SK 1968 elleve, Nørre-
sundby ti, Nordkalotten elleve og
Helsingør tolv.

Ny i Skakligaen næste sæson bli-
ver K41, der har spillet i toprækken
næsten lige så mange gange som
Nordre og altså slet ikke er ny, samt
Jetsmark, der er ægte debutant.

Individuel topscorer blev Bo Ja-
cobsen, Skolerne, med 8 point af 9.
foran holdkammeraten Finn Peder-
sen med 7½ af 9. Målt i scorings-

procent topper Emanuel Berg, Hel-
singe, med 6 point af 6. Sammen med
sine svenske landsmænd og GM-
kolleger Tiger Hillarp-Persson,
Brønshøj, med 6 point af 7, Jonny
Hector, Nordkalotten (bor i Dan-
mark!) med 6 point af 9, samt Stellan
Brynell, Nordkalotten, med 5 point
af 6, gjorde han turneringen interna-
tional. Ingen spiller klarede i år de 7
point af 7, der indbringer det ære-
fulde skakur, nærmest kom fire spil-
lere med 6½ point: Jens Ove Fries
Nielsen og Bjarke Jensen, begge Jets-
mark, Ole Helmer Mikkelsen, Her-
ning, samt Peter Thorsbro, Farum.

Reddet af Helsingør
Premieren på den ny turnerings-
struktur med fire 2. divisioner, to
1. divisioner og i toppen en Skakli-
ga med ti hold blev kraftigt forstyr-
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Et vigtigt point
Med 4 af 5 på andetbrættet og 2½ af
3 på førstebrættet, i alt 6½ af 8 for
Helsinge, var Lars Schandorff en af
turneringens helt store spillere. I top-
opgøret mod Brønshøj gjorde han
kort proces.
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Dronningindisk / E12
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Mere almindeligt er bxc3 fulgt af e4.
Det jeg spiller, er dog ikke uden gift.
������������������

Alternativet er f6, men det svækker.
����������� 

Karpovs træk. Kongen står sikkert
nok i centrum.
���������! 

Pilgaard søger aktivt modspil med
det samme, men trækket skader mere
end det gavner. Rigtigt var Karpovs
11... Sf6 12. Lg2 Dd6 og senere c5.
�����������������������������������	

��������
�	��	������ 

Efter en god tænkepause fandt jeg
gendrivelsen af sorts opstilling. Først
skal tårn og springer i spil, dernæst
kommer det egentlige gennembrud.
�	������������� �����
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ret af Skakforeningen Føroyars plud-
selige exit fra Skakligaen efter
4. runde. Men Helsingør Skakklub,
der både som arrangør og modstan-
derhold i den aflyste match blev hår-
dest ramt af alle, viste imponerende
handlekraft ved med kort frist at til-
byde at overtage arrangementet af
den afsluttende dobbelttrunde, som
Føroyar ellers hadve ansvaret for. Og
dermed blev premieren alligevel en
succes, med alle resterende hold på
plads i de fortrinlige skak-omgivel-
ser på Lo-skolen i Helsingør.

Værket gives videre
Divisionsturneringen har i sine 44
år i alt væsentligt fungeret godt. Men
som høringsrunder og utallige tilløb
har vist, er dens åbenbare kvaliteter
ikke eneste grund til, at den har væ-
ret vanskelig at ændre og opdatere:
Klubberne repræsenterer mange og
meget forskellige opfattelser af,
hvordan en holdturnering bør være,
og det har gang på gang vist sig van-
skeligt at opnå flertal – endsige kon-
sensus – om ny forslag.

Hvad Finn Larsen har udrettet i
sine fem år på den turneringsleder-
post, han nu har besluttet at fratræde,
er derfor intet mindre end en bedrift
alene ud fra en skakpolitisk vurde-
ring. Han har fået flertal for bl.a.:

• Kortere betænkningstid

• Rating af alle holdturneringer

• Nedlæggelse af Storebælts-
ordningen med dens skæve
op- og nedrykninger

• Ny pyramidestruktur
med syv grupper

• Skakliga med ti hold

Men ved siden af dette har han skabt
en meget omfattende resultatfor-
midling på Nettet, med oversigter,
tabeller, statistikker, forventede sco-
rer osv., osv. De, der skal overtage
jobbet, har noget at leve op til.

�
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Mens landstræner Per Andreasen
havde det svært på førstebrættet og
kun bidrog med ½ point af 7 til Nør-
resundbys forbliven i Skakligaen,
sad Eric Bentzen i læ bag ham og
scorede 2½ af 3. Desuden holdt Bent-
zen remis somvikar på førstebrættet
og både han og Per Andreasen note-
redes yderligere for remis mod Før-
oyar. Mod SK 1968 blev Eric Bent-
zen provokeret til et chancerigt offi-
cersoffer.
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Slavisk / D10
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Her stoppede jeg fredspiben.
������������������

Nå, han ønsker ikke fredelig samek-
sistens!
��� ���� ��	�� ��� �	����
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Jeg var ikke begejstret for 11. Df3†
K~ 12. e4 Sxd5 og 13... Lb4†.
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Sort må befri sig.
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Der er ikke tid til at flytte damen og
spille e4 først.
����������������������������
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Bedre Le7 som giver mulighed for
Sd8, men sort havde travlt nu.
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Et giftigt træk, der truer Tf8†. Nu
havde det været rart for sort at kunne
spille Sd8.
������
��������	����!!

Sorts tid er knap. Nødvendigt var
28... Tg5, men det var stadig giftigt.
����
����"#�$%��

Der kom aldrig ild i fredspiben.
���

������ 

Helt afgørende. Springergaflen på f5
er det taktiske element: 18... Sxd5
19. Txd5! exd5 20. Sf5†. Samtidig
truer hvid Sc4 fulgt af d6†.
������
��������	� ����	�����
� 

Sort opgav. Der truer Sf5†, og på
20... Td7 følger 21. Sf5† Kf8 22.
Dxf6 exf5 23. Dh8†, og hvid henter
tårnet på a8.
���
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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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Vi skal til Leipzig 1894. Men måske
skal vi lige minde om Tarrasch -
Marco fra Dresden 1892: 1. e4 e5 2.
Sf3 Sc6 3. Lb5 d6 4. d4 Ld7 5. Sc3
Sf6 6. 0-0 Le7 7. Te1 0-0?? 8. Lxc6
Lxc6 9. dxe5 dxe5 10. Dxd8 Taxd8
(med det andet tårn bliver det 15.
Kf1!) 11. Sxe5 Lxe4 12. Sxe4 Sxe4
13. Sd3 f5 14. f3 Lc5† 15. Sxc5 Sxc5
16. Lg5 Td5 17. Le7! opgivet. Alt-
sammen analyseret af Tarrasch i
Deutsche Schachzeitung 1891. Læ-
ste Marco ikke det?
Men der er mere: Det hele var kendt
siden 1889, opdageren hed Seeger.
Vidste Tarrasch ikke det?

&���+�
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Et fortjent udråb. Den gode Siegbert
elskede løberne.
��������	���������������������	����

������������������

– ... forfejlet og lægger kimen til
partiets tab.
Schludder af værste skuffe!
����
��������������������	����� !

Tarrasch elskede dobbeltbønder, om

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

Sorts bedste træk?
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de så var isolerede. Steinitz var helt
uenig og fandt på sådan noget som
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sc3
Lc5 5. d3 d6 6. Le3 Lxe3 7. fxe3
Sa5 8. Lb3 Sxb3 9. axb3 Sg4! Og
f7-f6 er trækket, der kan gøre to tårne
til grin.
�	�����������������	

Hvorfor egentlig? 17... Le7 må da
være nøjagtigere.
���������	������	���

Tarrasch angiver 19... De7 20. d5.
Er det klart? F.eks. 20... Tfe8!?!?
������������������	����	�������

Jamen, der er den jo! Dobbelt-
bonden, der ikke kan blokeres, skal
selvfølgelig hæmmes.
Tjah, men i det foreliggende tilfælde
er det ikke klart, at Sort truede g6-
g5.
������
������������

Ikke nogen fejl, men h5 truede ikke!
Det ærgerrigste var 23... Td8!?
������� 

Et skinangreb, skriver han stolt.
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Ingen kommentarer!!
Både Tarrasch og Marco er nemlig
helt vilde på kareten. Man må ikke
opgive centrum! Men hvis man kan
blive nødt til det, skal man i hvert
fald gøre dt så sent som muligt!! (Står
tusind steder, f.eks. i kommentaren
til Tarrasch - Blackburne, Man-
chester 1890). Efter 24... exd4 25.
exd4 kan Sort spille Df7. Det næste
bliver sandsynligvis Tae8. Hvad kan
Hvids terrænovervægt? Hvor er de
lette officerer?

�	%����	��	�)���

�	�����	�)���

Ja, eller i computerne, de er jo ud-
mærkede til at opbevare partier. To
berømte Tarrasch-gevinster er mod
Blackburne i Manchester og mod
Schlechter i starten af – Leipzig 94!
I begge tilfælde er der to sæt lette
officerer. I Schlechter-partiet går der
29 træk, uden at Hvid går til angreb!
F-bonden bliver skam på f3. Den
dækker e4. Men den stod nu på f2.
Indtil Te3 var gået til g3!
Reglen må være, at hvis alle office-
rerne har et godt felt osv. Jeg har selv
lavet den, men hverken Tarrasch el-
ler Marco tænkte på den måde. Tår-
net på e7 og e8 og tryk mod e4.
Lad os lige nævne Nimzowitsch.
Han sagde jo, at trykkede stillinger
skal befries langsomt. Det bliver al-
drig mere end en god leveregel. BL
- Rodi (Skakbladet, nr. 1) sidder vel
endnu i nogle hoveder. Men her er
der et eksempel: 24... cxd4 25. exd4
d5?? 26. Tde1 og Sort bør tabe.
�����������	������
�����������������
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Tålmodighed! 29. h5 g5 30. Df5 Dd7
31. Dg6 Dg4 er rod.
Men nu er Hvid klar. Marcos reak-
tion ligner Miles’ spøgefuldheder i
forbindelse med kapitulationer.
–  Når jeg ikke kan holde K-fløjen,
må jeg vel prøve, om jagtgudinden
Diana finder noget på den anden
side.
����������������
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– Med gevinsten i dette parti sikrede
jeg mig førstepræmien. Joh, og i sid-
ste runde, som spilledes om efter-
middagen, gik han i en god stilling i
en barnlig fælde, mod Lipke.

Ikke Soap
Kjære læser, du er da forhåbentlig
ikke forvirret. Kernen i det hele er
den store tyske skaklærer, der ikke
kommenterede sorts sidste chance
for at spille e5xd4. Han tænkte slet
ikke på det!! Ikke i 1894. Heller ikke
i 1909. (Det er først dér, vort parti
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kommer med, nemig i andenudga-
ven). Heller ikke i 1924, da han af-
slutter arbejdet med ‘Dritte, Verbes-
serte Auflage mit 474 Diagrammen’.
Dér havde han chancen! Det er me-
get nemt, og fuldstændig i Tarrasch’
stil. I den kortest mulige form ville
det have lydt:
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Hurtigt til Aalborg 1989. Jeg har
minsandten Hvid i en Maroczy. Det
vinder jeg aldrig! Husk, hvordan det
gik Serper, ved junior-VM!
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Sorts ønskedrøm...
�	����������	�������	�����
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Der var også andre, f.eks. a4, f4 og
h4.
������������������� 

22. exd5 giver en mikroskopisk for-
del.
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Jeg påstår klar fordel for Hvid. Men
er det ikke det samme som Tarrasch
med al hans snak om terræn. Hvor er
de lette officerer?
Kære venner, man skal kunne skelne.
Pil skællene ud af øjnene! Se de små
indikationer. (Hvis Sort kunne hoppe
Td7-c5, ville fordelen være mindre,
men så havde jeg ikke valgt 21. Sd5):

• Hvid har 5. række!
• b6 er frygtelig svag!
• Det tunge skyts har både

5. og 3. række.
• Nul modspil (f.eks. f5?; e5!)

Det må være nok. Jan forstod det
hele, en slagen mand.
������������������	��������	��������
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Hvid: 0.38. Sort 1.58.
Det er bare et skakparti. Dets betyd-
ning for åbningsteorien er meget
beskeden.
Hvem er jeg: Hvorfor skulle jeg give
Maroczy dødsstøddet?
Vi iler til Morelia, Mexico, til 2.
runde af første halvdel – af Linares-
turneringen!! Februar 2006.

Som at se sig selv
Cheljabinsk-varianten er et problem.
Jeg ved ikke, om Peter Leko med
Hvid overhovedet var interesseret i
at give den dødsstøddet. Men han
spillede nøjagtig, som jeg ville have
gjort! Efter 21. træk vil jeg overho-
vedet ikke eje den sorte stilling, men
den klareste fejl kommer allerede i
træk 15.
– Jamen, det er blevet spillet masser
af gange .....
Det er det, jeg godt kan lide ved
modstandernes computere, alle fej-
lene!
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Tegnet skyldes, at jeg kan høre Ha-
rald Enevoldsens stemme, fra om-
kring 1960:
– Nej stop, det ville jeg aldrig spille.
Le6!
– Jaja, men det duer ikke pga. 8.
Lxf6, gxf6 9. Sd5. Det havde jeg
muligvis ret i, men han påpegede, at
han spillede Tc8 og vandt partier
med Sort...
���������������������������	����	����

�� ����������������������� 

Dette træk er så stærkt, at kommen-
tator har lyst til at foreslå 12... Tb8.
Det er spillet masser gange, men ...
����������������������

Jeg kan ikke lide det, men på a6 står
den jo heller ikke godt.
�������
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Et par! Men hvem har vundet mest?
Hvid!
Se lige på stillingen: der er tungtve-
jende grunde til at spille 15... Kh8:
Sd5 og Lc4.
– Og hvad med muligheden f5?
– Maybe, and maybe not (Guðmun-
dur Sigurjonsson, Oslo 1955).
Lad os lige spørge, om Hvid slet in-
gen problemer har. Jo, masser. Men
lad mig lige pege på to: Rokere? De
alt for sammenhængende springere!
Efter 15... Kh8 16. 0-0 kan enhver
se, at temperaturen er dalet. Jeg fore-
trækker Hvid, men jeg kan da godt
tage de sorte og spille et langt parti.
16... Tb8 er et af trækkene!
15... Kh8! 16. h4 Lh6 17. g4 Lf4 18.
Sxf4 exf4 19. Ld5 er meget naivt.
Sort ‘glemte’, at tårnet står på et hvidt
felt...
19... Se5! er slet ikke noget offer,

�
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men en af vore praktiskregler hjæl-
per måske til at se det hurtigt:

/	��	�����	��������2	�"��	��������
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(Nathansen, 1912)

Fejlen g4 kender jeg fra fra et
Timoschenko-parti i 60’erne i en lig-
nende stilling. En anden finger-
analyse var
15... Kh8! 16. h4 Lh6 17. g4 Lf4 18.
Df3 Le6 19. Sxf4 exf4 20. Dxf4
Lxc4 21. Txc4 Se5 22. Td4 Db6 med
stor fordel. 23. b4? axb4 24. Sxb4
Ta1† 25. Td1
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Analysediagram

25... Dxb4
Hører du bifaldets brus, fra det jub-
lende amfiteater?

Nå, vi skal vel videre. Dog må jeg
endnu en gang nyde det rædsomme
parti BL-JH Donner, Beverwijk
1960. Da jeg fik spillet 26. Kh1, stod
den ufordrivelige sorte springer sta-
dig på d4 – og kunne ikke udrette
spor! (50 udvalgte, nr. 16) –
Værs’go, nyd!
�	�����������������	������� ��������

��� 

Hatten af! Om trækket er bedre end
g3 ... Men det er snedigere.
�������	������������&!'����������	!
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Sort fik chancen to gange: Lxe3!
(men også svært, med h4-5h lu-
rende).
Nu er sammenkædningen blot en
saga, men der kommer flere fine
træk. Unge Radjabov var sikkert
godt tilfreds med stillingen...
����������������	����	��������������
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Den fineste multi. Mod Lb7 og man-
ge andre er hensigten 28. Td2. Men
der er også en hel masse træktvang.
Og hvor skal den sort konge stå?
���������������� 

Frækt? Nej, egentlig ikke. Sort har
trafikproblemer.
��������	�����
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Pludselig kommer kombinationerne
styrtende. Det starter med noget let:
29... d5 30. Sxd5 Sxd5 31. Dxe5 Sc7
32. Td2 Tf5 33. Td6† Se6 34. Dxf5
Dxd6 35. Df6† Kxh5 36. g4† Kh4
37. Le2 Df8 38. Dxf8! Sxf8 39. Kg2
Lb7† 40. f3 og mat i højest to træk.
Var 28... Tf6 ‘præventivt’?
������
�	���������

Bonderov? Næh, men med sort
konge på h6, må et hvidt Ta7 da være
generende.
������
�	��������������������������
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Omhyggeligt. De smarteste fyre spil-
ler 34. Ta7 med smæk! Der ville
imidlertrid følge 34... Dxe3!! Finger-
øvelserne viser ingen klar gevinst for
Hvid. Efter 35. Dxe3 Lxd5 36. Dd3
Lg8 37. g4 Txb3 38. Txh7† tilbage
i løb: 37... Tb4 er ti tusind gange
stærkere.
�������������������	
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Tegnet skyldes, at jeg først tænkte,
at 36. De3 var lige så godt. Det kneb
det med at bevise efter Dc6!
Nu må den unge azeri vide, at den er
gal. Efter dronningafbytning taber
han pga. bondingen af løberen, og
på e1 bliver damen isoleret.
�	����
���������������������������

�������	����

ALT taber, f.eks. 39... Db4 40. De6
De4† 41. Kg1.
�����	����������
�������

Eller 41... Te7 42. Td8 T7e8 43. Db7!
����
���
��

Mod 42... Tb7 bl.a. 43. Df3!? Tbb8
44. Tb6 Tbd8 45. Db7 Tg8 46. Sf6
osv
��������������
������

Eller 44. Tbe8 45. Tb7 Dc3 46. Dd7
osv.
������	�"#�$%��

Fikse kombier. Men for lærelystne i
alle aldre er der meget i de første 30
træk.
Hvad Shakespeare angår, døde Guð
under fem måneder senere af TB.
Han sagde det som svar på svenske-
ren Sundbergs remistilbud, men det
er faktisk en vigtig skakstrategisk
grundsætning. Både med og uden
psykologi.
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Den klasiske Linares-turnering blev
i år delt med første halvdel i Morelia
i Mexico og anden halvdel i Linares.
Armeneren Levon Aronian vandt, og
Bent Larsen skriver mere om turne-
ringen i Skakbladet nr. 4.
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I år stod det Finske Skakforbund for
afviklingen af individuelt NM i
skoleskak. Turneringen blev afholdt
i Espoo tæt ved Helsinki i dagene
17.-19. februar 2006.

De finske værter havde stablet en
flot turnering på benene. Først og
fremmest var det en stor fordel, at vi
alle boede, spillede og spiste på det
samme hotel. I disse tider er det også
et stort plus, at der i hver runde blev
vist 12 partier live. Det var der sik-
kert mange pårørende samt skole-
skak-kammerater i Danmark, der var
glade for.

Den danske delegation bestod af
18 personer: 10 spillere, en rejsele-
der (Torsten Lindestrøm), en træner
(IM Kim Pilgaard) og herudover 6
medrejsende forældre.

Det blev til det bedste danske re-
sultat i nyere tid, da vi fik to nordi-
ske mestre: Alexei C. Hansen, Tå-
strup, vandt sikkert C-gruppen, mens
Mads Andersen, Skanderborg, vandt
E-gruppen endnu mere overbevi-
sende. I denne yngste gruppe var vi
i øvrigt helt suveræne, idet Simon
Ellegaard Christensen, Tornved, fik
sølv, så fremtiden for dansk skak ser
ud til at være sikret!

Jakob Vang Glud, Århus, måtte
‘nøjes med’ sølv i A-gruppen, da
svenske Kezli Ong i slutstillingen fik
presset sig et halvt point foran Ja-
kob. Kigger man deres respektive
partier igennem er det tydeligt, at
Jakob vandt sine partier langt mere
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overbevisende end Kezli. Jakob var
den bedste spiller i A-gruppen og
havde fortjent guldet, men nogen
gange skal der også held til, og det
havde Kezli i denne turnering.

Uofficielt er der som en del af den
individuelle konkurrence en lande-
konkurrence. Det land, der samlet set
scorer flest point er uofficiel nordisk
mester. Her endte vi på en flot 2.
plads med i alt 36 point – ét point
efter Sverige.

Konklusionen er, at Danmark i år
leverede en toppræstation resultat-
mæssigt. Vi fik fire medaljer. Kun
svenskerne fik flere medaljer end os
(fem), men vi var den eneste nation,
der fik to guldmedaljer. Hertil kom-
mer, at vi også socialt havde en
hyggelig tur.

Gode træner-råd
Træner IM Kim Pilgaard gav afslut-
ningsvis nogle generelle råd til, hvor-
dan spillerne kan arbejde videre med
skakken i bestræbelserne på at blive
endnu bedre. Først og fremmest var
Kims råd, at unge spillere skal finde
et åbningsrepertoire, der passer til
deres spillestil. Angrebsspillere skal
f.eks. søge ind i åbninger, der giver
åbne stillinger med hurtige kom-
plikationer. Derefter skal der arbej-
des benhårdt med at dygtiggøre sig
inden for disse åbninger. Lær de
grundlæggende træk udenad. Spil
gerne mange stormesterpartier igen-
nem inden for den valgte åbning for

86�����
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Af Torsten Lindestrøm
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Caro-Kann / B19

������	

Ved VM spillede Calle siciliansk
dragevariant mod 1. e4 så forbe-
redelserne slutter her... Caro-Kann
er dog min egen favorit, så det er ok.
���������������������������������

������	�	������	����������	������

8. Se5 er mere normalt, men jeg ville
gerne ud i hovedvarianten.
�������������������������
����	����
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Normalt står den bedre på d6, så der
var noget, der tydede på, at han ikke
havde spillet det i særlig lang tid.
���������������������

13. Se4 er teori, men jeg havde en
idé om, at han kunne spille 13... Sd5
så det ville jeg gerne forhindre med
det samme.
��������	

������ ����

Ved analysen mente vi, at det var
godt. Fritz er dog som sædvanlig
ikke enig! Han mener, at  22... cxd5
23. cxd5 er ok for sort.
����������������������

Vinder en dejlig fed bonde.
�������������������������	��
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Jeg skulle have opretholdt bindin-
gen med 34. T6d5
���������	����������������	����������
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39... Kf6 var bedre.
���������	�������������������������

�����������!

Eneste chance var 43... Kf5
���������������� ���������	�� ����
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at lære at forstå de ideer, taktiske
muligheder og strategier, der knyt-
ter sig til åbningen.

Endelig anbefalede Kim også del-
tagerne af arbejde med taktik i form
af at løse opgaver. Taktik afgør man-
ge skakpartier, og derfor er det me-
get vigtigt, at man konstant har blik
for kombinationer.

Nok ikke det bedste, nu kan jeg
tvinge hans dronning væk fra d-li-
nien.
��������
����������

Får lige kongen i sikkerhed.
������������	��
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Jeg har en god terrænovervægt, så
stillingen skal bare forbedres stille
og roligt. Det mere ‘normale’  16.
Se4? er ringe pga. 16... Sxe4 17.
Dxe4 Sf6 som giver ham lidt friere
spil.
�	�����	���������
����������

Truer med 19. Shf5!
�������������������! 

Del af en dårlig plan, hvor jeg ville
spille Thd1 med tryk mod hans
konge, men hans næste træk tager
trykket væk. Det mere præcise er 19.
Shf5, men jeg troede, at 19... Lf8 var
fint for ham. Jeg havde ikke set 20.
Se3 der ville gøre d5-truslen endnu
bedre.
���������������������������
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I 2007 bliver NM spillet på Island.
Holdlederen og spillere glæder sig
allerede!

Turneringstavler, partier osv. på tur-
neringens hjemmeside:

�
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melse om hvid fordel. Jeg undrer mig
lidt over, at 11. De3 slet ikke næv-
nes i 3. udgave af ECO, men som en
af mine gode skakvenner og tidli-
gere DM i nærskak siger, så bliver
ECO dårligere for hver ny udgave.
Forstået på den måde, at det virker,
som om de bare sætter partier og
computeranalyser ind uden at ana-
lysere ret meget selvstændigt.
��������������
�����������

Mit første selvstændige træk, ikke
anført af ECO.
������
��

Jeg synes, at 13... Df5 var en smule
mere præcist
�����������������������	�����
������
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... med et remistilbud ledsaget af en
kommentar om ‘på grund af meget
arbejde’ osv. Fordelen ved k-skak,
er, at man kan tænke over et sådant
tilbud og så afslå! Hvem ville ikke
modtage et remistilbud fra Kasparov

Mens de traditionelle k-skak turne-
ringer med brev og postkort bliver
færre og færre, oplever nye turne-
ringer afviklet via Internettet stor
fremgang. Både email og spil direkte
på ICCF’s server er effektive mulig-
heder, der fastholder k-skakkens ro-
lige analysetempo, men undgår lange
og meget uens posttider, der altid har
plaget de internationale turneringer.

At danske k-skak turneringer ikke
har fastholdt deres popularitet er en
naturlig konsekvens af denne hastige
globalisering, der gør det lige så pro-
blemfrit at være i gruppe med spil-
lere fra Venezuela og Mongoliet som
fra Varde og Brøndby.

ICCF’s 17. k-skak OL er indledt
med følgende danske hold: 1. Ove
Søgaard, 2. Jens Hartung, 3. Henrik
B. Pedersen, 4. Lars Hyldkrog, 5.
Keld Thomsen, 6. Ole Nørregaard
Hansen. Endnu er kun to partier af-
sluttet, så det er for tidligt at spå om
mulighederne for kvalifikation til
finalen.

I 14. OL var Danmark blandt final-
ens 13 hold, men uden den store suc-
ces, og i den forudgående turnering
lykkedes kvalifikationen end ikke.
Til gengæld brillerede holdets første-
bræt Lars Hyldkrog med gevinst
over den dobbelte individuelle VM,
Tõnu Õim, Estland.
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Spansk / C68

����������������	���������	�������	

Afbytningsvarianten er altid et godt

middel mod modstandere, der me-
ner, at de bør vinde.
��������	����������

På Tõnu Õims kort var et andet træk
(vistnok f6) streget kraftigt ud og
erstattet med Se7. Det viser mig, at
han har ombestemt sig i sidste øje-
blik med hensyn til den variant, som
han vil spille. Årsagen til ombestem-
melsen kender jeg ikke, men man
kan læse meget i k-skak af f.eks. tids-
forbrug ligesom i nærskak. Små in-
formationer ganske vist, men!?
	������
������
����	

Varianten er temmelig vild, og så vidt
jeg husker introduceret af Keres, hvis
grav jeg har besøgt i Tallinn, hvor
netop Tõnu Õim bor. Jeg var der
sammen med Frederiksbergs DM-
hold, der nåede kvartfinalen i Europa
Cup’en (nærskak), inden vi i Tallinn
tabte til det rusiske mesterhold. Et af
Tõnu Õims sidste ord på hans kort,
inden han opgav partiet, var, at han
ikke forstod, hvordan Keres kunne
finde på at spille en så dårlig variant.
Vi følger nu hovedvarianten i ECO
C nr. 3 fra 1997, som ender med
uklart spil ifølge partiet Illescas -
Ivanchuk fra informator 67, men det
parti vil jeg slet ikke ind i som hvid!
���
�����������������������
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Her afviger jeg fra ECO C 3, som
kun nævner 11. f4 som en mulig-
hed. Men fordi en GM spiller et træk,
behøver det jo ikke være godt. Mit
11. De3 er dog ikke en genial op-
findelse, men faktisk hovedvarianten
i udgaven af ECO C nr. 1 fra 1974
med resultatet lige spil, eller en bi-
variant i ECO C nr. 2 fra 1981 med
den i mine øjne korrekte bedøm-

Af Thorbjørn Rosenlund
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i et nærskakparti. Jeg har selv mod-
taget et mod Bent Larsen i en
simultanforestilling, og jeg havde
endda en bonde mere. Stillingen er
meget fordelagtig for hvid med
Springeren på e4, som kigger på bl.a.
f6 og i samarbejde med Lb2 lover
angrebschancer. En merbonde på e5
og ingen rigtig svage felter i stillin-
gen. Så skal jo også med, at det er en
OL-landskamp, og her vil man som
holdspiller gerne vise vejen.
��������	
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Herefter kan hvid låse stillingen og i
ro mag køre gevinsten hjem. Eneste
sorte chance må være 19... fxg3 e.p.
med åbning af stillingen efter 20.

Lars Hyldkrog har opnået to GM-
normer, i den argentinske Linskens
Memorial, hvor han scorede 10½
point af 14, samt i Dansk Skak Uni-
ons ‘DSU 100 Years’ B, som han
vandt med suveræne 11 point af 14
foran J. Schuster, Estland, 9, D. An-
derton, England, 8½, og M. Schna-
bel, Tyskland, 8 + 1 uafsluttet parti.

Titlen må dog vente, da ingen af
de to turneringer opfyldte ICCF’s
krav til antallet af GM’ere i feltet,
men som trøst giver GM-normerne
Lars Hyldkrog adgang til Kandidat-
klassen umiddelbart under VM-fina-
len. Resten af livet! Søren Peschardt
og Claes Løfgren scorede 8 point,
og S.M. Larsen 7½. I ‘DSU 100
Years’ A scorede Arne Bjørn Jør-
gensen 7½ point af 12, Ove Søgaard
6½, Lars Hyldkrog (med i begge
grupper!) 4½, mens Jørn Sloth har
2½ point og to uafsluttede partier.

I Linskens Memorial vandt Lars
Hyldkrog et fint positionsparti over
eks-DM Sven Jardorf, der døde i
2003, før han nåede at færdigspille
alle sine øvrige partier.

hxg5 hxg5 21. Dxg3 med et dejligt
hvidt angreb, men med chancer for
sort for modspil. Efter 19... Dg6 var
jeg sikker på sejren, selv om det vil
være pral at sige, at jeg havde analy-
seret mig frem til slutningen.
�������

Jeg har jo meget god tid!
�������������������	������� 

Angreb på begge fløje.
��������	

På 22... Se7 følger 23. Sdc5
������������������������	

Tvunget, da g5 skal dækkes.
��������������	������������������	

�	

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

�������

�������

28. d4 eller 28. Td1 er sikkert lige så
godt, men jeg har nok lidt kræmmer
i mig og vil gerne have en kvalitet
ind ‘på bogen’.
������������������	�����
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Nu vil jeg meget gerne bytte damer,
da slutspillet er klart vundet. Derfor
var 30. Db1 så godt et træk.
���������	��������������������������
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En brik i slag. Det kan forekomme i
k-skak, når presset i stillingen har
varet ved længe.
�	�������"#�$%��

Det er ikke let at angive, hvad sort
skulle have spillet i stedet for 45...
Lc4. Hvis f.eks. 45... Te7 (ellers spil-
ler hvid Te2) 46. a6 Ta7 47. Te2 Lc4
48. Te5 Txa6 49. Txa6 Lxa6 50.
Txg5 med sikker gevinst. ����
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Siciliansk / B76
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Sven vælger ikke teoriens hoved-
variant 9... d5, hvilket var typisk for
ham. I min udgave af ECO (Ency-
klopædien) B, 3. udgave fra 1997
står der, at Ld7 fører til lige eller
uklart spil, men det passer ikke!?
Som jeg erindrer Bent Larsen engang
sagde, så er det bedste ved teori-
bøger, at deri kan man finde fejl, som
en modstander vil spille.
������������������

Jeg bytter om på teoriens trækfølge
for at forvirre lidt.
������
�������������������������

Så er vi tilbage i den variant (nr. 12
side 393 i ECO) som siger lige spil.
��������	������� 
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v/ Steffen Pedersen

Den franske stormester, Igor-Alex-
andre Nataf var en af fem spillere,
der sluttede på 7 point i den stærke
Reykjavik Open i første halvdel af
marts. I sidste runde satte han et flot
punktum på en stor turnering ved at
slå Afrikas bedste:
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Siciliansk / B44
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Nu spiller sort blot 5... d5 og står
fint, har jeg længe troet. Helt enkelt
er det vist desværre ikke, selv om
jeg stadig tror på, at det er sådan,
sort skal spille.

	�������	����������������������	! 

Og her har 8... Lb4 været sorts fore-
trukne. På 9. Lg5 er Zhang Zhong’s
9... h5! vist endnu kun testet i et
enkelt parti, hvor kineseren fik godt
spil efter 10. Lxf6 gxf6 11. Tc1
Ld6!, Iskusnyh - Zhang Zhong,
Ulan Bator 2002. 10. Tc1 Ld6!? 11.
Sf3 virker som en tand smartere, da
hvid beholder sin sortfeltede løber,
og på 10... Lxc3 indskydes fordel-
agtigt 11. Lxf6.
Ivanchuk spillede 8... Sxd4 9. Dxd4
Lc5 10. Dd3 b6 og slap godt fra det
mod Polgar i Wijk aan Zee 2003.
������ �����! 

Hvid har en overvældende score i
denne variant, og personligt ville jeg
nok lede efter forbedringer tidligere.
En anden mulighed er dog 9... Le5
10. Le3 Lf4!? men helt godt er det
ikke.
����
�����������
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11... 0-0 12. f4 Lxc3 13. bxc3 b5
14. e5 bxc4 15. Dd4 Sd5 16. f5! er
også farligt for sort.
����������������������������� 

Klart! Hvid har udviklingsforspring
og løberpar. Der skal spilles aktivt
og stillingen åbnes.

�
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14... dxe5 15. fxe5 Dxe5 16. Lf3
Ta7 17. La3! er også noget skidt for
sort, der ikke får sin konge i sikker-
hed.
����
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Der skal ikke meget overblik til at
vurdere, at sort allerede er helt fær-
dig.
����������������	�
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Hvid truer alverdens ting. 24. Lf3
er den værste, der binder Se4, og
sort er selvfølgelig magtesløs.
���
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TN! Det er så min nyhed. ECO angi-
ver 15. Sd5 eller alternativt 15. a3!?
Sven indrømmede efter partiet, at g5
var en ubehagelig overraskelse for
ham.
��������

Kom uventet, idet 15... Sh5 må være
bedre. Jeg havde da valget mellem
16. Sd5 som i partiet med hvid for-
del, eller det komplicerede men lidt
bedre 16. Lh3 Sg3 17. Lxe6.
�	�����

Ligesom i teoribogen, men med den
væsentlige forskel, at springeren er
fjernet fra f6.
�	����
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Nok for langsomt, men heller ikke
18... f6 hjælper sort, og løberen på
g7 skal da i spil i dragen!

�����������

Ikke det mest aktive sted for tårnet,
men f.eks. på 19... Tc6 følger Ld7.
���������

På 20... gxh5 følger 21. Lf5 med af-
gørende angreb.
�����	����

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

Løberen kommer ikke med mere, og
merofficeren i spillet gør det nemt at
vinde.
������ ����������������

Modspillet kommer for sent.
��������������������������	�����	����
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Så bliver ideen med Tfb7 blokeret
med T eller Lb5
�������������������������������������

�������������������������������

Møbellager!
�����	������������������	����������
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Med ideen Tc8, og så ville Sven ikke
mere. ���
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����������	� v/ Bent Kølvig
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Hvad med en familieskak?
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Kan den trange stilling
befries taktisk?
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Kan man ikke slå den springer?
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Hvad med truslen på løberen?
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Skal løberne ikke afbyttes?
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E-bonden skal frem.
Er det nu?

���4	����2���E

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

Hvad kan man bruge sådan
en fuldblodshest til?
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Er der overhovedet noget
at spille på?
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Hvordan åbnes
tårnlinjen bedst?
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I lederen ‘Skak i Danmark’ i Skak-
bladet nr. 1/2006 gengiver forman-
den begejstret resultaterne af en pro-
fessionel spørgeskemaundersøgelse,
som er første led i en omfattende
kampagne bestilt af HB, der skal
forsøge at vende medlemskrisen i
DSU. Skakken har øjensynligt et
markant fodfæste i den danske be-
folkning. Det lyder næsten for godt
til at være sandt – og er det måske
også, idet flere forhold er kritisable.

Man har valgt at se bort fra kvin-
der og børn under 15 år. Er kvinder
ikke et vedkommende køn i DSU?
For slet ikke at tale om børnene; der
er immervæk 2.500 medlemmer af
Dansk Skole Skak samt langt flere,
der spiller i landets mange SFOer.

Undersøgelsen indeholder angi-
veligt et repræsentativt udsnit af
mænd mellem 15-74 år i forhold til
alder, geografi, indkomst og uddan-
nelse. Imidlertid anvender analyse-
instituttet Zapera internetbaserede
spørgeskemaer, hvilket fagfolk er
meget forbeholdne overfor. Af op-
lagte grunde: Der er skævheder i
forhold til, hvem der (ikke) er for-
trolige brugere af internettet, og der
er endnu større skævheder i forhold
til, hvem der (selv) melder sig til det
internetpanel, som Zapera benytter
sig af. Med betydelige konsekven-
ser for en undersøgelses resultater,
selv om den i øvrigt kan være nok så
repræsentativ.

Resultaterne betegnes som en po-
sitiv overraskelse. 80% af mænd
mellem 15-74 år kan spille skak, og
af disse har knap 40% (altså godt
30% af alle mænd, 15-74 år) spillet
inden for det sidste år, mens 4% (altså
godt 3% af alle mænd, 15-74 år)
endda har spillet inden for den sid-
ste uge. Overført på alle mænd mel-
lem 15-74 år i den samlede befolk-
ning (ca. 2 mio.) er der altså rundt
regnet imponerende 600.000, der
skulle have spillet inden for det sid-
ste år. Samt hele 60.000, der endda

skulle have spillet inden for den sid-
ste uge, hvilket jo er 10 gange så
mange, som der er medlemmer af
DSU. Selv med den statistiske usik-
kerhed er det utroværdige tal – især
da de jo ikke omfatter kvinder og
børn.

Af de godt 30% af alle mænd
mellem 15-74 år, der har spillet in-
den for det sidste år, har 19% spillet
på internettet mod andre (altså ca.
6% af alle mænd, 15-74 år), og 4%
spillet i klub (altså ca. 1,25% af alle
mænd, 15-74 år). Overført på den
samlede befolkning fantastiske
120.000 internetspillere på et år,
hvilket selvsagt er overdrevet jf.
internetmetoden. Mere interessant er
det at se, hvor mange, der har spillet
i klub inden for det sidste år – hvil-
ket formanden undlod at nævne i sin
leder – for det tal kender vi nogen-
lunde. De 1,25% indikerer, at der på
årsbasis skulle være hele 25.000
klubspillere i Danmark (excl. kvin-
der og børn), hvilket er milevidt fra
realiteten. Formanden fik dog nævnt,
at tallet er behæftet med betydelig
statistisk usikkerhed – og derfor teo-
retisk kan svinge mellem 9.400 og
40.600. Men selv helt til grænsen for
hvad der er statistisk sandsynligt, er
vi ikke tæt på realiteten.

Tilbage står en upålidelig under-
søgelse med skævvridende forud-
sætninger, hvor formandens ureflek-
terede begejstring for resultaterne
kun gør ondt værre.

Jakob Rathlev
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Svar:

Er der også
en pointe, Jakob?
Det er med stor forundring, at jeg
har modtaget og læst Jakob Rathlevs
(JR) debatindlæg. At min leder i
nr. 1 kan opfattes som ureflekteret
overrasker mig lidt. Ikke mindst i be-
tragtning af, at jeg netop lagde stor
vægt på ikke at overfortolke tallene,
men i stedet holdt fokus på tenden-

serne i, hvad undersøgelsen kunne
sige om skakaktiviteten i Danmark.

Hvis ikke en undersøgelse, der
bekræfter vores kvalificerede for-
modning om, at der spilles rigtig
megen skak rundt i de danske hjem
på brættet og foran computerskær-
mene – hvis ikke en sådan undersø-
gelse kan modtages med glæde i
Dansk Skak Union, ja hvad kan så?

JR undrer sig over, hvorfor vi
valgte at se bort fra børn og kvinder
i undersøgelsen. Det burde være ind-
lysende:

Andelen af kvinder, der spiller
skak er efter alle realistiske formod-
ninger desværre meget lavt. Derfor
ville en undersøgelse med under-
spørgsmål om typen og omfanget af
skak-aktiviteten, som vi valgte at
lave, kræve et større antal respon-
denter og dermed en mere omfat-
tende og ikke-standardiseret under-
søgelse.

En undersøgelse af børns skak-
interesse ville i endnu højere grad
stille krav til omfanget af undersø-
gelsen og selve analysemetoden. Det
ville kræve en helt anderledes inter-
viewmetode, kort sagt. Samtidig
havde det vel, i en tid hvor Dansk
Skole skak, med JR som frontfigur,
har travlt med at distancere sig mest
muligt fra Dansk Skak Union, været
kritisabelt om vi egenhændigt havde
lavet en undersøgelse af netop skole-
skakkens primære målgruppe?!

At Zapera og anvendelsen af inter-
netbaserede spørgeskemaundersø-
gelser ikke skulle være et professio-
nelt valg, må jeg lade stå for JR’s
egen regning. Eksempelvis har jeg i
anden sammenhæng kunnet konsta-
tere, at det højt respekterede Uge-
brevet Mandag Morgen, brugte Za-
pera og samme metode i analyserne
inden det seneste folketingsvalg,
med et i øvrigt meget præcist resul-
tat.

Problemet med undersøgelsen –
og det ville være det samme uanset
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analysemetoden eller -instituttet – er,
at man ikke har erfaring med under-
søgelser af skakspillere og derfor
ikke kan vægte resultaterne deref-
ter, som man eksempelvis kan ved
valgundersøgelser.

JR strammer efter min opfattelse
sine beregninger unødigt, og undla-
der bl.a. at tage med i betragtning at
begrebet, at ‘spille i en klub’ des-
værre ikke er entydigt defineret i
undersøgelsen og vores spørgsmåls-
formulering.

Konklusionen bør efter min op-
fattelse være, at selv om andelen af
skakspillere er overrepræsenteret i
respondentgruppen, som JR sand-
synliggør, så ændrer det ikke ved den
kendsgerning, at der spilles rigtig
meget skak i befolkningen, men at
det desværre ikke er i Dansk Skak
Unions regi man spiller. Det er pro-
blemet, som Unionens ledelse for-
holder sig til – og har gjort de sene-
ste år.

Jeg kunne forstå at JR’s var kri-
tisk over for min leder, hvis under-
søgelsen havde ledt til en anden kon-
klusion og en ændret politik. Vi har
nu fået bekræftet vores formodnin-
ger om tendenserne i skakinteressen
i Danmark, og kan for første gang i
40 år henvise til en seriøs undersø-
gelse om skak. Og det kan vel i grun-
den kun være positivt!

Erik Søbjerg

Ifølge lederen i Skakbladet nr. 1 vi-
ste den gamle undersøgelse fra
60’erne, at en femtedel af befolknin-
gen kendte reglerne og spillede skak
under en eller anden form. Men som
i den ny undersøgelse blev der na-
tuligvis også dengang sondret mel-
lem ‘kender reglerne’ og ‘spiller
skak’, og spiller-skak-gruppen var
langt mindre end en femtedel – og
dermed også markant mindre end
tallene i den ny undersøgelse. Re-
daktionen bærer ansvaret for den
manglende præcision og beklager.

Timothy Taylor:
Birds opening
Everyman Chess, 224 sider

De fremtrædende spillere i bogens
53 partier er Larsen, Danielsen og
Taylor! En solid og godt forklarende
indføring i åbningen. Både opstil-
linger med et hvidt e3 og g3 behand-
les dækkende. En god bog, med en
dansk vinkel.

�
Alexei Shirov:
Fire on Board part II: 1997-2004
Everyman Chess, 192 sider

En fin opsummering på hans første
partisamling. Man får Shirovs ver-
sion af, hvorfor hans match mod
Kasparov ikke blev realiseret, men
bogens primære værdi er naturlig-
vis en spændende spillers ærlige
vurdering af egne partier. Niveauet
er lagt højt, men af og til bliver tin-
gene forklaret grundigt. F.eks hans
berømte ...Lh3 mod Topalov.

�
Sam Collins:
Understanding the chess openings
Gambit, 224 sider

Forklarer de strategiske ideer bag
samtlige åbninger! Det kan man na-
turligvis ikke gøre ordentligt på den
begrænsede plads, forfatteren har til
rådighed. Det håbløse projekt til
trods har bogen sine kvaliteter. Man
får svar på de mest basale spørgs-
mål, og i den sammenhæng kan bo-
gen fungere som opslagsværk.

�
Seirawan & Silman:
Winning chess Strategies/
Winning chess Tactics
Everyman Chess, 256/240 sider

To bøger der svinger mellem at for-
klare det mest elementære til plud-
seligt at have et højt niveau. Derfor
er det svært at sige, hvem bøgerne
konkret henvender sig til. De ud-
valgte opgaver imponerer ikke, men

forfatterne formår at forklare væsent-
lige ting. Måske man burde nøjes
med strategi-bogen, men den anbe-
faling afspejler måske nok bare,
hvordan jeg ville ønske skak var...

�
John Nunn:
Grandmaster chess
move by move
Gambit, 288 sider

Titlen dækker over sidste del af
Nunn’s partisamling. Forfatteren har
netop rundet de 50 år og har indstil-
let karrieren. Hans spillestil er me-
get taktisk baseret, hvilket der er
kommet mange seværdige partier ud
af. Det medfører en del konkrete
varianter, men oftest formår han at
sætte ord på tingene. En fin parti-
samling.

�
Estratios Grivas:
A complete guide
to the Grivas sicilian
Gambit, 144 sider

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 Db6!? har længe været forfat-
terens favoritvariant, og her giver
han en indføring i variantens hem-
meligheder. En klassisk teoribog
med vægt på det konkrete fremfor
det forklarende. Har man et vist
forhåndskendskab til siciliansk, får
man en fin lille repetoirebog.

�
Stefan Kindermann:
Leningrad System,
a complete weapon against 1 d4
Olms, 208 sider

En opdatering af samme bog på tysk.
Den bedste åbningsbog jeg har set
meget længe. Tysk grundighed, al-
tid forklarende og fyldt med egne
ideer. Kinderman fokuserer på åb-
ningens positionelle kvaliteter, og
det er pga. dem, at åbningen har fået
en vis renæssance. Han er ikke blind
for hvids muligheder, og trods hans
sorte sympatier, er vurderingerne
objektive. Der tages højde for træk-
følge-problematikker, hvis hvid spil-
ler 1. c4 eller 1. Sf3 i stedet for 1. d4.

�
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Hvid trækker og vinder.
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Løsninger indsendes til Skakbladets
redaktion senest fredag 19. maj.

Løsinger til nr. 2/2006
13312: 1. Kh6 og sort er i træktvang!
1... Lh3/Lf1/Kh2 2. Sf3(†) 1... L~ 2.
Sh3. Forførelser: 1. Kh4? h5!, 1.
Kg4? h5†!

13313: 1. gxf5 e.p. Den hvide bon-
destruktur kan kun opstå ved at bøn-
derne har slået tre sorte bønder og
alle sorte officerer (10 slag). Derfor
må Lc8 være ‘lukket ud’ og slået for
længe siden. Sorts sidste træk har da
været f7-f5 og ikke d7-d5. En dia-
gramstilling skal være lovlig, dvs.
kunne opstå ud fra begyndelsesstil-
lingen. En retrograd analyse er altid
påkrævet, hvis en passant slag eller
rokade forekommer i en opgave. Den
flittige Dawson (1889-1951) har
komponeret over 5000 fantasiop-
gaver og opfundet græshoppen og
natrytteren. Herom senere.
13314: 1. Lc4 Tf8/Th6 (1... T~ 2.
Sd1†) 2. Ld4. Igen en herlig træk-
tvangs-opgave.
13315: 1. Df6 Tb6† 2. Kxb6 Kg2 3.
Df2†; 1... Tb3 2. axb3 K~ 3. Df2†;
1... Tb2 2. Dxb2 Kg1 3. Df2†; 1...
Tf1 2. Dxf1† Kh2 3. Df2†; 1... ~ 2.
Dh4†.
13316: Af Baldur Korzdon (bor i
Flensborg). 1. Sd1 Tf1† 2. Kxe8 Tf5
3. Td6† Ke5 4. Tc6† Kd4 5. c3‡.
Overraskende rent forløb uden va-
riationer.

13317: 1. c6 dxc6 2. d6 cxd6 (hvid
ofrer to bønder, hvorved en linie-
spærring opstår, og først derpå h2-
h4) 3. h4 gxh3 e.p. 4. gxh3 Kc5 5.
h4 Kd5 6. h5 Ke6 7. h6 Kf6 8. f5!
(hvid konge kan opfange og spise
bønderne b6, c6 og d6, f.eks. 8... d5
9. Kb2 d4 10. Kb3 b5 11. Kc2 b4
12. Kc1 c5 13. Kc2 c4 14. Kc1 d3
15. Kd2 og vinder). I den oprinde-
lige opgave fra 1924 står den hvide
konge på f1. 1. c6 dxc6 2. d6 cxd6 3.
h4 gxh3 4. gxh3, og nu opdagede en
italiensk løser, at hvid næppe kunne
vinde efter 4... Ka5. Deutsche Schach-
zeitungs løsningsredaktør rådførte
sig med EG (et engelsk skaktidsskrift
med speciale i slutspil), som anbefa-
lede at undersøge Ka1 i stedet for
Kf1. Om nogen har gjort det, ved
jeg ikke, men jeg har brugt et døgn
derpå: Med Ka1 er opgaven repare-
ret. Både Averbakh og Chéron har
den gamle fejlbehæftede udgave af
opgaven, der åbenbart har været an-
set for at være rigtig i 50-60 år!
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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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18/4 - 23/5. – Springeren indbyder til
koordineret turnering på Munkevæn-
getskole Blok h, 6000 Kolding. Få
forbedret dit ratingtal på bare 5 run-
der. – Spilledatoer: Følgende tirsdage
fra kl. 19.00 - 24.00: 18/4, 25/4, 2/5,
9/5 og 23/5. – Der spilles så vidt
muligt i 6-mands grupper. – Betænk-
ningstid 40 træk 2 timer, derefter ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Indskud 125 kr. Hele indskud-
det går til præmier. – Der er ryge- og
mobilforbud i spillelokalerne. – Til-
melding senest mandag den 11/4 til
Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email: R.ebbesen@stofanet.dk, eller
Svend Hansen, tlf. 75 53 46 08. Eller
online via Springerens hjemmeside:
www.skakklubbenspringeren.dk.
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24/4 - 29/5. – Nu med bedre
tid: Mestergr: 30 tr. på 1½ t. +
45 min. til rest. Monrad: 30 tr.
på 1½ t. + 30 min. til rest.
Tilmelding 18/4. – Se SB 2.
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24/4-12/6. – 7 runders Elo-ratet EMT
på mandagene 24/4, 1/5, 8/5, 15/5,
22/5, 29/5 samt 12/6. Hver aften spil-
les fra 19-24. – Gammeldaws klasse-
inddeling (hvis muligt) i M, 1., 2., 3.
– Indskud: 170 kr. – Præmier: Alt
indskud minus EMT-afgift udbetales
i præmier. Deling ved ligestilling. –
Spillested: ØBROs lokaler, Rosen-
vængets Allé 31, 2100 Ø. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer, ½ time
til resten. – Tilmelding med navn,
rating, klub og fødselsdato inden
18/4 2006 på tlf. 20 98 77 76,
christian.sylvester@gmail.com eller
www.oebroskak.dk. – Der må ikke
ryges i spillelokalet. – Kom til ØBRO
og spil turnering som vor morfar la-
vede den!

����/�)
-��6&����� ��

25/4 - 13/6. – Erritsø Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring på følgende 7 tirsdage: 25/4, 2/5,
9/5, 16/5, 30/5, 6/6, 13/6. – Spilletids-
punkt: Kl. 18.30 - 23.30. Ingen
hængepartier! – NB! Bemærk spille-
tidspunktet! Der er mulighed for at
afvikle evt. udsatte partier d. 23/5. –
Spillested: Bakkeskolen, Erritsø
Bygade 15, Erritsø (klynge 5). – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer + ½
time til resten af partiet. – Der til-
stræbes 8-mands grupper. Turnerin-
gen Elo-rates, hvis det er muligt! –
Indskud: 120 kr. Pensionister og ju-
niorer: 80 kr. – Præmier: Hele ind-
skuddet minus EMT-afgift. – Tilmel-
ding: Senest tirsdag d. 18/4 til Børge
Guldager, Kobbelgårdsvej 21, 7000
Fredericia. Tlf. 75 92 92 17.
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27/4 - 4/5. – Albertslund Skakklub
indbyder til 6 runders hurtigturnering
fordelt over to torsdage i april/maj. –
Spillested: Herstedvesterstræde 4 i
Albertslund. – Spilletidspunkter:
Torsdagene 27. april og 4. maj kl.
19.15 - 22.45. – Betænkningstid: 30
minutter per spiller per parti. – Tur-
neringsform: Der spilles i én Mon-
rad-gruppe med 3 runder pr. aften. –
Indskud: 100 kr., som skal betales på
første spilledag mellem kl. 18.45 og
19.00. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier. Der vil være rating-
præmier. – Maksimalt 32 deltagere.
– Tilmelding: Senest 24. april til Bir-
ger Madsen, tlf. 36 72 84 09, email:

skakklub@albertslundskakklub.dk.
Angiv venligst navn, klub og rating.
Rygning: Ikke tilladt i spillelokalet,
men der må gerne ryges i et tilstø-
dende lokale.

'�����4
 ���F������=� �

29/4. – Vi afholder Gigantlyn lørdag
d. 29/4 2006 med maks. 40 deltagere,
alle-mod-alle. – Sted: Chess House,
Silkeborgvej 41, Århus C. – Tid: Lør-
dag d. 29/4 kl. 12. – Præmier: 100%
af indskud med inddeling i grupper. –
Tilmelding: Senest onsdag d. 26/4 i
Chess House, tlf. 86 19 76 47, på
www.chesshouse.dk eller til Henrik
Christensen, tlf. 31 12 69 17.
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1/5-12/6. – Tårnby Skakklub indby-
der hermed til koordineret 5 runders
turnering, hvor alle er velkomne! Der
spilles på følgende mandage: 1/5,
8/5, 15/5, 22/5, 12/6 med evt. udsatte
partier 29/5. Start kl. 19.15. Præmie-
uddeling efter sidste runde.–  Spille-
sted: Tårnbyvej 5, 1., foreningscen-
teret. Busserne 36, 350S og 250S til
Korsvejen. Ingen rygning i spille-
lokalerne, men rygerum til rådighed.
– Betænkningstid 2 timer pr. spiller
til hele partiet. – Indskud 100 kr. i
alle klasser, juniorer og pensionister
dog 75 kr. – Præmier 100 % minus
EMT-afgift, annonceres før 2. runde.
6-mands grupper + evt. Monrad-
gruppe. – Tilmelding med angivelse
af rating til Ebbe Klitgård, email:
ebbek@ruc.dk, 32 51 53 63. – Tilmel-
dingsfrist 19/4, indskud betales kon-
tant senest kl. 19 ved første runde.
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2/5 - 30/5. – Holstebro Skakklub ind-
byder hermed til den 12. forårs EMT.
5 runder følgende tirsdage: 2/5, 9/5,
16/5, 23/5 og 30/5. – Spilletid kl.
19.00 - 24.00. – Indskud kr. 120 pr.
person, dog kr. 80 for juniorer. – Be-
tænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Inddeling: 6-mands grupper.
Øverste Elo-rates. Sidste gruppe evt.
Monrad. – Spillested: Holstebro Akti-
vitetscenter, Danmarksgade 13, Hol-
stebro. Ingen rygning i spilleloka-
lerne. – Tilmelding: Senest tirsdag
den 25. april til Sigurd Rindom, tlf.
97 40 56 27, email: sr@nrfelding.dk.
– Vel mødt i Holstebro.
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Åben turnering 8.-15. juli 2006
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Esbjerg Skak Union inviterer hermed til den 21. Vesterhavsturnering.
Alle spiller i én åben gruppe, 9 runder efter FIDE’s schweizersystem.

Hovedpræmier:
1. pr. DKK 12.000 2. pr. DKK 8.000 3. pr. DKK 5.000
4. pr. DKK 4.000 5. pr. DKK 3.000 6. pr. DKK 2.500
7. pr. DKK 1.500 – Deles efter Hort-systemet ved ligestilling.

Tillægspræmier:
DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe regnet fra bunden,
dvs. i øverste gruppe kan der være fra 10 - 19 spillere!
Man kan ikke få både hoved- og tillægspræmie.

Ekstra præmier:
Til bedst placeret Dansk Klubmester 2005/2006 DKK 2.000.

Spillested:
Rørkjær Hallen, Ringen 42, 6700 Esbjerg.

Spilletider:
Indskrivning lørdag 8. juli kl. 13-15

1. runde lørdag 8. juli kl. 16-21
2. runde søndag 9. juli kl. 10-15
3. runde søndag 9. juli kl. 16-21
4.-8. runde mandag 10. juli - fredag 14. juli kl. 18-23
9. runde lørdag 15. juli kl. 10-15
Præmieuddeling  lørdag 15 juli  kl. 15.30.

Turneringen bliver selvfølgelig Elo-ratet.
Rygeforbud overalt på spillestedet.

Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten.

Flere turneringer:
5 runders koordineret turnering 10.-14. juli  kl. 18-23.
Skoleskakturnering  søndag 9. juli  kl. 11.00.

Indskud:
Titelholdere (GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM) DKK 0,-
Elo-spillere DKK 300,- / Ikke-Elo-spillere DKK 400,-
5 runder DKK 150,- Skoleskakturnering DKK 40,-

Overnatning og forplejning:
De fire første GM tilbydes overnatning. IM, WGM og WIM
tilbydes gratis overnatning på skole (separat bygning).
Mulighed for overnatning på spillestedet for DKK 300,-.
Leje af madras DKK 100,- (meddel ved tilmelding).
Ved anden form for overnatning kan Esbjerg Skak Union
være behjælpelig.

Tilmelding:
På www.northseacup.dk  senest søndag 2. juli.

Yderligere oplysninger og tilmelding:
Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 39 75, email:
Jerneif@get2net.dk. Eftertilmelding tillægges DKK 100,-
Følg vores hjemmeside ����������	
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�"��������*
�����
)
-�� ���������� ��

2/5 - 6/6. – Som noget nyt bliver det
i år 4-mands grupper, hvor man spil-
ler dobbeltrunde mod sin modstan-
der med både hvid og sort. Først mø-
der man de øvrige 3 – derefter de
samme igen med modsatte farver. –
Turneringsform: 6 runder i 4-mands
grupper alle-mod-alle, dobbeltrun-
digt. – Turneringen Elo-rates, hvis det
et muligt! – Indskud: 120 kr. betales
inden start på første runde. – Præmier:
400 kr. i førstepræmie i hver gruppe.
– Spilletider: Turneringen afvikles
over 6 runder på tirsdagene: 2/5, 9/5,
16/5, 23/5, 30/5 og 6/6. – Betænk-
ningstid: Runderne starter kl. 19.15,
og der spilles med 2 timer til 40 træk
og ½ time ekstra til færdigspil som
hurtig-skak. – Spillested: ‘Loftet’,
Øresundsvej 4, 2. sal, 2300 KBH S.
Bus 250S og 350S kører lige til dø-
ren! – Tilmelding: Kan ske på vores
hjemmeside www.amsf.dk, eller til
Thomas Nielsen tlf. 32 58 06 43 / 21
80 06 43, email: skak@21800643.dk.
Med angivelse af navn, klub, rating
og fødselsdato. Senest 28/4 2006!
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9/5 - 6/6. – Ølgod Skakklub indbyder
til 5 runders EMT. – Spillested: Akti-
vitetscenteret, Gartnerpassagen. –
Spilledage: Tirsdagene 9/5, 16/5,
23/5, 30/5 og 6/6, kl. 19.00 - 24.00. –
Indskud: 120 kr. – Tilmelding: Se-
nest 3/5 til Flemming Ormstrup,
Tyttebærvej 20, 6870 Ølgod, tlf. 75
24 58 82.
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10/5 - 14/5. – Turneringen er åben for
alle spillere, der ikke var fyldt 20 år
den 1. januar 2006. – Turneringen
spilles som 9 runders Swiss på Skov-
lunde Gl. Skole, Skolevej 4, 2740
Skovlunde i tiden fra onsdag den 10.
maj til søndag den 14. maj 2006. Der
vil kun være adgang for et begrænset
antal spillere uden Elo og med lave
Elo-tal. – Spillere fra de arrangerende
klubber med Elo kan deltage. Inter-
esserede Elo-spillere fra andre klub-
ber kan henvende sig til Lars Hansen
vedr. muligheden for at deltage. Der
satses på max. ca. 40 spillere. Der vil
være mulighed for at lave IM-norm.
– Betænkningstid: 90 minutter + 30
sekunder pr. træk. – Præmier: 1. pr.
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22.-30. juli 2006

28. Copenhagen Open
A-gruppe:

Politiken Cup
B-gruppe:

For spillere med max. 1600

• Lynskak: Copenhagen Blitz •
 • Ungdomsskak • Simultanskak •
• Skak for alle! • Alle slags skak! •

Skak dagen lang
– i Danmarks største skakfestival

Information, program og tilmelding:

www.politikencup.dk

3000 kr., 2. pr. 2000 kr., 3. pr. 1000
kr., 4. pr. 500 kr. – Indskud: Titel-
holdere og spillere med +2300 gratis.
2100-2300: 300 kr., 1900-2099: 350
kr., 1600-1899: 500 kr., spillere over
20 år med Elo: 500 kr. Spillere uden
Elo: 800 kr. – Tilmelding: senest den
5. maj. Lars-Henrik Bech Hansen, tlf.
26 32 63 58, eller www.taastrupskak-
forening.dk.
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12/5. – Spillested: Århus Cykelbane,
Jyllands Allé 79, fredag den 12. maj
kl. 10.00 - 19.30 som hurtigskak for
4-mandshold. - Brætpoint er afgø-
rende, og der spilles med 3-point-sy-
stemet. – Tilmelding senest lørdag
den 6. maj (herefter eftertilmeldings-
gebyr) til: Tom Petri, tlf. 61 33 71 28,
eller Mikkel Nørgaard, tlf. 29 84 98
74. Nærmere oplysninger hos før-
nævnte eller på www.nordre.dk.
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25/5 - 28/5. – Erritsø Skakklub ind-
byder hermed til 5-runders koordine-
ret turnering i forbindelse med Kr.
Himmelfartsdag. – Spillested: Bakke-
skolen, Erritsø Bygade 15, Erritsø
(Klynge 5). – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer + ½ time til resten af par-
tiet. – Der tilstræbes 6-mands grup-
per. Turneringen Elo-rates, hvis det
er muligt!. – Spilletidspunkt: Tors-
dag d. 25/5 og lørdag d. 27/5 kl. 10-
15 og 15.30 - 20.30. Søndag d. 28/5
kl. 10-15. – Indskud: 120 kr. Pensio-
nister og juniorer: 80 kr. – Præmier:
Hele indskuddet minus EMT-afgift.
– Tilmelding senest tirsdag d. 16/5 til
Børge Guldager, Kobbelgårdsvej 21,
7000 Fredericia. Tlf. 75 92 92 17.
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25/5 - 28/5. – Helsingør Skakklub
indbyder til 7-runders koordineret tur-
nering i dagene 25/5 (Kristi Himmel-
fartsdag) kl. 10.00 - 15.00 og 15.30 -
20.30, 26/5 kl. 18.00 - 23.00, 27/5 kl.
10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30, 28/5
kl.10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30. –
Spillested: Borupgårdskolen, Smak-
kevej 2 (bygn.60), Snekkersten, nær
Snekkersten Station. – Betænknings-
tid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time til resten af partiet. Samlet spil-
letid 5 timer. – M-klasse Elo-rates. –
Turneringsform: Fortrinsvis 8-mands
grupper. – Indskud: Mesterspillere kr.

140. Juniorer under 16 år kr. 70. Øv-
rige kr. 120. – Præmier: 1 pr. 2000 kr.
i Mester 1. 100% af indskud går til
præmier. – Tilmelding senest d. 19.
maj til Erik Hedegaard Hansen, Pon-
toppidansvej 16 B, 3000 Helsingør,
tlf. 49 20 10 89 eller 26 70 10 89,
email: e.hedegaard@mail1.stofanet.dk.
– Betaling: Til Helsingør Skakklub
v/ Mariann Petersen, Horsensvej 23,
3000  Helsingør. Bankkonto 5357
0311584. – Kantine: På spillestedet.
– Partierne afvikles i ikke-ryger lo-
kaler. – NB: Kronborgturneringen er
tilmeldt NSU’s Grand Prix.
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27/7 - 30/7. – Horsens Skakforening
indbyder atter til 7-runders sommer
weekend EMT over fire dage, i år fra
torsdag til søndag i uge 30. – Spille-
sted: Højvangskolen, Højvangsallé
20, 8700 Horsens. Gode busfor-
bindelser til spillestedet. – Overnat-
ning: Tilbydes på Højvangskolen for
100 kr. plus depositum på ligeledes
100 kr. Meddeles ved tilmeldingen. –
Spilledage: 27. juli - 30. juli. Tors-
dag, fredag og lørdag 10-16 og 17-23.
Søndag 10-16. – Turneringsform:
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Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Djurslandsturneringen
6/4 - 1/6

Vejleturneringen
6/4 - 1/6

DM i Aalborg
8/4 - 17/4

Hillerød Byturnering
18/4 - 13/6

Spil når du vil
18/4 - 27/6

2. Seniorturnering 2006
24/4 - 22/5

AS04 Forår
24/4 - 29/5

Himmerlandsmesterskabet
24/4 - 29/5

Taastrup Quick Weekend III
28/4 - 30/4
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Løsninger til taktikøvelserne
side 23.

1. Mikhail Tschigorin
Eugene Znosko Borovskij

3. russiske mesterskab, Kiev  1903.
29. Se7†! T8xe7!? Ja, hellere gå ned
med vajende faner end døden på
sottesengen (29... T2xe7 30. Dxe7!).
30. Td8† Te8 31. Df8†!! Samt mat
i næste træk. 1-0.

2. Hans Bouwmeester
Fritz Roessel

Amsterdam 1958. Sort har overset
noget: 17. Lxa4! Txa4. For 17... g5
18. Dxg5 Txa4 19. Sf5! går jo ikke.
18. Lxe5 Da5. Efter 18... Txf4 19.
Lxc7 beholder hvid sin merbonde
med en forrygende stilling. Men nu
kommer det træk, der glippede i
Fritz's forudberegning:  19. Lc7!!
Den gamle fidus, modtruslen, som
man er tilbøjelig til at overse.  19...
Da6. Der var måske et remishåb i
slutspillet efter 19... Le5 20. Lxa5
Lxf4 21. Lb4 c5 22. Tfd1 cxb4 23.
Txd7 Lxg3 etc.

20. Dd2 Sc5 21. Dc2. Han und-
gik 21. b3? Sxb3. På nu 21... Txa2?
har hvid  22. Txa2 Dxa2 23. Ld6
med kvalitetsgevinst. Hvid vandt i
56 træk. 1-0.

3. Igor Zagrekov
Levon Aronian

Juniorturnering, Yalta 1995. 29.
Sf6!! vinder mindst en kvalitet. 29...
Tc7. Et af de mindre onder var fak-
tisk sådan noget som 29... Dxc5 30.
Sxd7 etc. At flytte tårnet til d8 ville
medføre samme slutning, bare i lidt
smukkere udførelse, se nedenfor. 30.
Tg3 Td8. Sort forsøger at skaffe
kongen en flugtvej, men er allerede
hinsides redning: 30... g5 31. Txg5!

31. Txg7! Hvis han tidligere hav-
de spillet 29... Tdd8 og på 30. Tg3
forsøgt 30... Tg8, var eksekutionen
blevet 31. Txg7! Kxg7 32. Tc3! med
hjælpeløs sort stilling, f.eks. 32...
Th8 33. Tg3† Kf8 34. Dxh6†! Txh6
35. Tg8 mat. 31... Kxg7 32. Dg4†.
At 32. Tc3 Db4 33. Tg3† Kf8 34.

Dh4! vinder damen, har kun akade-
misk interesse. 32... Kh8 33. De4
med tilintetgørelse. 1-0.

4. Nicholas Rossolimo
Eugenio Szabados

Venezia 1949. Italieneren mente at
kunne befri sin trange centralstilling
kombinatorisk: 30... d5? 31. exd5
Sxd5. Der var et par andre mulighe-
der for at udnytte bindingerne. De er
dog utilstrækkelige: 31... Dd6 32.
Dh6! exd5 33. Se6 fxe6 34. Dxg6†;
eller 31... Dd7 32. Df4 Kg7 33.
Txe6! 32. Ted1! Selvfølgelig får
hvid intet ud af at slå springeren: 32.
cxd5? Txd5 33. Tc4 Df6 34. Te4 b5
etc. Og 32. Tcd1 besvares med 32...
Td7!

32... Dd7. Sort har alvorlige pro-
blemer, da hvid truede med at over-
føre bindingen til sort med 33. Se2!.
Endvidere vil der på springertræk
som 32... Sb6 komme 33. Sc6!; og
32... Td7 33. b4 er ligeledes uanven-
deligt. 33. Dg5. En ny – horisontal –
binding! Der var ellers noget at
vælge imellem: 33. b4! og 33. De1
Sf6 34. Sxe6! Te5 35. Dg1 vandt
også. 33... De7 34. Sxe6! fxe6. Det
hele fungerer perfekt: 34... Dxg5 35.
Sxg5 Tdc8 36. Se4 Se3 37. Te1. 35.
Dxe7 Sxe7 36. Txd8† Kf7 37. Te1
Tc6 38. Td7 b6 39. Ted1 Tc5 40.
Tb7 Kf6 41. Txb6 Ta5 42. Te1 Kf5
43. Texe6 Txa2 44. g4†. 1-0.

Alle deltagere i én åben gruppe efter
FIDE-Schweizer-systemet. Turnerin-
gen Elo-rates, hvis betingelserne her-
for er opfyldt. Rundelægning foreta-
ges af programmet Swiss Perfect. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter 1 time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Indskud: 250 kr. for
alle deltagere. – Præmier: 100% af
indskuddet går til præmier. Hver del-
tager kan kun vinde én præmie, som
ved ligestilling afgøres efter den kor-
rektion, der anvendes i programmet
Swiss Perfect. – Tilmelding: Enten
online til www.horsensskak@sol.dk
eller telefonisk til Eigil Straarup på
tlf. 75 62 32 40 eller Morten Jensby
på tlf. 76 25 17 77. Sidste tilmeldings-
frist er torsdag den 20. juli. Mange
flere informationer om turneringen på
Horsens Skakforenings hjemmeside
www.horsensskakforening.dk.
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Christensen & Christensen

5. Miguel Gacharna Cuellar
Samuel Herman Reshevsky

Interzoneturnering, Sousse 1967. 38.
Lxe3 Txe3 39. Dd2! T3e5 40. Lf5.
Det drejer sig jo om damens adgang
til g5. 40... Sf4 41. Txf4! Så er det
ved at være sket. Den lille amerika-
ner prøver et træk/trick mere. 41...
Te2. Og så skønhedstrækket: 42.
Te4!! med mat senest i 6 træk. Det
må i sandhedens interesse medgives,
at også såvel 42. Te1! som 42. Dd3!
T8e3 43. Tf2! Txd3 44. Txe2 Dd8 45.
Lxd3 var gevinstfortsættelser. 1-0.

6. Miguel Gacharna Cuellar
Aleksander Matanovic

Interzoneturnering, Sousse 1967. 40.
e5! Dxe5 41. Te2. Mange ville nok
synes, at det var passende at give op
her. Men Matanovic var berygtet for
at blive ved urimeligt længe, og Cu-
eller havde i de foregående 11 run-
der kun vundet to partier. 41... f5 42.
Txe5 Txe5 43. gxf5 Tf8 44. f4 gxf4
45. Txf4 Kf6 46. Dd4 Tg8† 47. Tg4
Tg5 48. Txg5 hxg5. 1-0.

7. Boris V. Spasskij
Laszlo Szabo

Bymatch Budapest - Leningrad, 1.
bræt. Budapest 1959. 24. Dxf6! Jo,
han gjorde det. Og det er også godt
nok. For kvaliteten får han begge
bønder på d-fløjen. 24... Le5. Med
24... Lh2† 25. Kh1 Le5 får vi samme

spil, men med kongen på h1 og
bonde-f2 udækket, hvilket bør være
til sorts fordel. 25. Sg4? Hov! I ung-
dommeligt overmod fortsætter han i
bravur-stilen. Korrekt var 25. Dxa6!
Lxa1 26. Dxb5 Dc3 27. Td1 Lb2
28. Lxb2 Dxb2 29. Dd3 etc.

25... Lxa1! Tanken var naturlig-
vis hvid sejr efter 25... Lxf6 26.
Sxf6† Kh8 27. Sxe8. Men så let går
det ikke mod den erfarne stormester.
Nu lurer der en baglinjemat, hvilket
ødelægger hvids flotte spil. 26.
Txe8† Txe8 27. Lf4 Te1† 28. Kh2
Lxf6 29. Lxc7. Bedre, men util-
strækkeligt var også 29. Sxf6† Kg7
30. Sh5† gxh5 31. Lxc7 Td1 32. d6
h4! 33. g3 Kf6 etc. 29... Lb2 30. Se3
Te2 31. Kg3 Td2 32. Kf4 Txf2†
33. Ke4 Td2 34. g4. Han kunne også
have forsøgt 34. d6 Td4† 35. Ke5
f6† 36. Kxf6 og nu ikke 36... Te4†
37. Kg5 Txe3? 38. d7, men 36...
Txd6†. 34... Kf8 35. g5 Ke7 36. Lb6
Th2 37. Lc5† Kd7 38. Sg4 Txh3
39. Lf2 Txa3 40. Se3 Lc3. 0-1.

8. Lev Polugajevskij
Miroslav Herink

Marianske-Lazne 1959. 19. e4! Den
positionelle plan gennemføres ved
hjælp af taktiske midler. 19... dxe4.
Sort gennemskuer ikke lumskeri-
erne. Ellers også fravælger han det
ulækre alternativ 19... h6 20. e5 Sd7
21 f4 Sh7 22. f5. 20. fxe4 Sgxe4?

Bonden var forgiftet. Der kunne end-
nu gøres modstand med 20... Se6,
f.eks. 21. e5 Sd7! 22. Se4 Lb6 23.
Sc5 Td8 etc. 21. Sxe4 Sxe4 22. Sc3
f5 23. Sxe4 fxe4 24. Lc4† Kh8. Ikke
ind i en ny binding: 24... Le6 25.
Dxe4 Tfe8 26. Tfe1! 25. Dxe4! Bag-
linjematten igen. 25... Ld6. Eller
25... Dd6 (25... Ld8 26. Lg5) 26.
Txf8† Dxf8 27. Tf1 Dd8 28. Lg5!
26. Txf8† Dxf8 27. Tf1 De7 28.
Dxe7 Lxe7 29. Te1. 1-0.

9. Paul Roberts
Maurizio Brancaleoni

Junior-EM, Vejen 1993. 26. Sxg5!
Kønnest og mest effektivt. Også det
simple 26. h4! kunne spilles: 26... f5
27. exf5 Lxf5 28. Sxh6 (28. hxg5?!
Lxg4 29. Txh6† Dxh6 30. gxh6
Lxf3† 31. Kg1 Tf5! ligner ikke en
helt sikker gevinst) 28... g4! 29. Sg5
d5, men sort slipper da for en åben
h-linje.

26... hxg5 27. h4 Tfd8. 27... Lh7
28. hxg5 Sg8 29. Th3 etc. 28. hxg5†
Kg8 29. Th2 c6 30. Tah1 Kf8 31.
Sf6 Sg8 32. f4! 32. Th7 etc. vinder
damen, men det koster for meget.
32... Sxf6. Angrebet ruller også vi-
dere efter 32... exf4 33. Dxf4 Ke7
34. Th7 Df8 35. Lxf7! Lxf7 36. Tf1.
33. gxf6 Dxf6 34. f5 Lxf5 35. Tf1
d5 36. Txf5 Dg7 37. exd5 cxd5 38.
De2 Lc7 39. Df3 Td7 40. Lxd5 Te8
41. Th8†. 1-0.
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Afsender:
Schultz Portoservice

Postboks 9490
9490 Pandrup.

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

 • Åbent Man - Fre 11-17 • Telefon 63 44 00 13
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Nye skakbøger
My great predecessors nr. 5
Af Garry Kasparov, Everyman Chess 2006,
580 sider. Pris 319,-

Endelig, efter store forsinkelser, kommer næste
bind som i alt overvejende grad er helliget
Anatoly Karpov (verdensmester fra 1975 til 1985)
og hans 3-foldige udfordrer Victor Korchnoi.
Karpov fik jo titlen efter Fischer uden kamp, men viste sig absolut titlen
værdig. Korchnoi og Karpov i deres respektive og samtidige glans-
perioder er opskriften på en masse fantastiske partier, og dermed også
et materiale en forfatter som Kasparov virkelig kan få noget ud af.

Understanding the King’s Indian
Af Mikhail Gobulev, Gambit Publications 2006, 208
sider. Pris 199,-

Hvis man gerne vil have indsigt i Kongeindisk,
finder man vel næsten ikke mere kvalificeret guide
end GM Gobulev, som har anvendt den i hele sin
karriere. Størstedelen af det anvendte parti-
materiale er hans egne partier, hvilket er resulteret
i en om muligt endnu mere engageret og indsigtsfuld
præsentation. Forfatteren er dog ikke blind for andres kvaliteter, og
noterne især er fyldt med henvisninger til partier og ideer fra andre
specialister i åbningen. Bogen henvender sig især til sort, men er
absolut også læseværdig med ‘hvide briller’, hvis man skal se, hvad
der venter en!

Chess Explained:
The Classical Sicilian
Af Alex Yermolinsky, Gambit Publications 2006,
111 sider. Pris 159,-

Med denne titel udgiver Gambit et modsvar til
Everymans ‘Starting Out’ serie. Undertitlen ‘A new
approach to understanding the chess openings’
siger det næsten også, der kommer flere bøger efter dette
koncept. Det er ikke åbningsbøger i traditionel forstand, de skal mere
ses som erfarne træneres håndbøger/facitlister til en åbning. Grund-
læggende forståelse af åbningen og de midtspil man når frem til er et
godt værktøj til at finde de rigtige træk og planer i egne partier. Det er
som har man en træner siddende til at besvare ens spørgsmål om
begge siders planer og muligheder, ideer bag særligt kritiske træk osv.
osv. osv. Så det betyder kort fortalt, at du ved at gennemarbejde denne
bog forbedrer dine generelle færdigheder i klassisk Siciliansk ganske
betydeligt.

DM i Ålborg bliver selvfølgelig også med deltagelse af
Skaksalget. Du kan forvente at finde os på spillestedet hele
Påsken. Åbningstider i detaljer er ikke planlagt, men vil
komme til at fremgå på spillestedet. Vi håber at se
rigtig mange nye og gamle kunder deroppe – og vi
kunne såmænd godt finde på at forkæle jer med et
godt tilbud eller 2!


