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Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

��� %2�� 	�	�������
Årets påsketurnering vil af flere grunde blive husket og få en særlig plads
i rækken af DM-stævner. Først og fremmest i kraft af et af de mest velorga-
niserede og velgennemførte stævner i mands minde. På Unionens vegne vil
jeg rette en stor tak til arrangørerne fra Aalborg Skakforening med Bjarne
Sønderstrup i spidsen for et stort og meget flot arbejde. Alle der deltog i
stævnet på Hotel Hvide Hus, Aalborg, vil også kunne bevidne, at det er
i sådanne flotte rammer, at skak præsenterer sig bedst.

Men DM 2006 vil også huskes som året, hvor gladiatorskaksystemet fik sin
verdenspremiere. Turneringsformen, der fordrer, at der findes en vinder i
alle matcher, viste sig at give masser af intensitet, spænding og dramatik i
de mange partier – ja næsten til overmål.

Der er grund til at rette en stor tak til spillerne i Landsholdsklassen, som
stillede op og tog del i det fysisk og psykisk meget krævende eksperiment,
turneringsformen var. De gav gladiatorsystemet den test, der nu gør det
muligt reelt at tage stilling til, om det også er et system, som har en
fremtid.

De fordele og ikke mindst ulemper, det på forhånd kunne være svært at
forudse, har spillerne og arrangørerne nu mulighed for at beskrive i en
skriftlig evaluering, FU vil sætte i værk inden næste HB-møde, hvor der
skal besluttes, hvilket system der skal spilles efter i 2007.

D������� �����
Påskens møder var, som det også fremgår af delegeretmødereferatet
andetsteds i bladet, i det store hele ganske udramatiske og præget af en
forsonlig stemning. Der er enighed om målene for Unionens arbejde i den
kommende tid, og prioriteringen af disse. Arbejdet med at få konkretiseret
og skabt mulighed for de konkrete tiltag, herunder især en skakserver,
pågår stadig.

Hovedbestyrelsen vedtog på sit møde i påsken bl.a. en depositumordning
for klubberne i Skakligaen, for derved at opnå, at alle klubber inden
sæsonstart har sikret sig at have økonomi til at gennemføre en hel turnering.

Ligeledes i relation til divisionsturneringen er det mig en stor glæde at
kunne meddele, at det siden påske er besluttet, at Per Rasmussen overtager
posten for leder af divisionsturneringen. Per har igennem otte sæsoner været
turneringsleder i 8. Hovedkreds. Spilledatoerne for den kommende sæson
vil desuden, når dette læses, være offentliggjort på Unionens hjemmeside.

Erik Søbjerg
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Fhv. økonomiminister Anders An-
dersen døde skærtorsdag i en alder
af 93 år. Anders Andersen blev med-
lem af Grenaa Skakklub i begyndel-
sen af 1930’erne og blev hurtigt
klubbens og samtidig en af Djurs-
lands stærkeste spillere. Dette sås
tydeligt, da Grenaa Skakklub og
Arbejdernes Skakklub i Grenaa be-
gyndte at arrangere Djurslandstur-
neringen, en turneing, der stadig spil-
les hvert år i Grenaa. I perioden
1941-52 blev turneringen afholdt 9
gange, hvoraf Anders vandt de 7.

Da han blev valgt til Folketinget i
1953, var det foreløbig slut med at
delage i klubbens arrangementer,
men efter hans politiske karriere var
slut, begyndte han igen at deltage i
klubturneringen og i Djurslands-
turneringen. Selv om han nu var en
ældre herre, vandt han flere gange
klubturneringen, og Djurslands-
turneringen vandt han 6 gange, altså
13 gange i alt.

���������

Den 5. marts 2006 mistede dansk
skakliv en af sine mest muntre per-
sonligheder, idet skaktegneren Helge
Hau afgik ved døden efter længere
tids sygdom. Han kom fra en søsken-
deflok på fem, og faderen Vilhelm
Hau var en ivrig skakspiller, der var
med til at stifte Valby Skakklub og
naturligvis lærte sine børn spillets
regler og lidt til. Det var dog kun to
af børnene, der fattede livsvarig in-
teresse for spillet, Åge Hau (f. 1920),
der blev dansk mesterspiller, men vel
er bedst kendt for ‘Skaksangbogen’,
og så Helge Hau (f. 15/11-1922).

Som ganske ung var Helge Hau
også en yderst lovende fodboldspil-
ler i K.B., men netop som en lands-
holdskarriere tegnede sig i horison-
ten, stoppede han som fodboldspil-
ler. I stedet blev beskæftiget i mar-
kedsføring og reklame, hvor han især
kom til sin ret som tegneren med den
lette og hurtige streg. Således var han
med på det hold af danske tegnere,
der efter et årelangt slid i 1946 havde
premiere på Europas første helaftens-
tegnefilm, ‘Fyrtøjet’ (efter H. C. An-
dersens eventyr).

Helge Hau var siden ansat i Ferro-
san/Multitabs i 30 år, hvor han slut-
tede som treklamechef. Denne stil-
ling gav ham betydelig indflydelse,
der kombineret med hans skak-
entusiasme resulterede i to flotte in-
ternationale turneringer, de såkaldte
Multitabs-turneringer i Gladsaxe
1979 og 1983.

Sit otium helligede Helge Hau den
lune skaktegning – et arbejde der
kulminerede med to bøger ’64 x
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Møn Skakklub har mistet sit mange-
årige og trofaste medlem, Klaus
Sandø. Han døde d. 31 marts 2006,
73 år gammel. Som det aktive men-
neske han var, var han i fuld vigør
lige til det sidste, faktisk indtil få dage
før sin død.

Klaus var en ener for klubben. Han
bestred kassererposten lige fra Møn
Skakklub blev stiftet i 1986/87, og
indtil sin død. Samtidig stod Klaus
for Skoleskakundervisning på
Kalvehave Skole og var en af de dri-
vende kræfter bag vores evigt tilba-
gevendende tirsdagsmarked.

Klaus havde ligeledes stort over-
skud til at lave klubbens formidable
scrapbog med sine mange sjove sam-
mensætninger af billeder, ord og
tekst. Han var også en flittig foto-
graf ved næsten alle vores arrange-
menter. Vore tanker går til Klaus’
familie, som må undvære dette dej-
lige menneske.

Æret være hans minde.
Lars B. Jensen

formand for Møn Skakklub

skakmat!’ i 1989 og 2001. Som tit-
lerne antyder, er der  tale om 2 x 64
skaktegninger, med tekst på flere
sprog, og succesen kastede yderli-
gere ordrer af sig, bl.a. illustration til
en tysk skakbog.

Helge Hau vil ikke kun blive sav-
net i sin klub ‘Tårnet’, Ballerup
Skakklub, men tillige ved de mange
skakarrangementer landet over, hvor
han dukkede op og med sine lune
streger tøede de kolde konkurrence-
hjerter op.

Æret være hans minde!
Kaare Vissing

Så sent som torsdag d. 6. april spil-
lede han 1. parti i årets Djurslands-
turnering, et parti han vandt, og i
klubturneringen sluttede han i år på
2. pladsen.

Det var altid noget specielt at spille
mod Anders, og en gevinst mod ham
eller en remis var noget, de fleste
spillere i Grenaa Skakklub satte højt.

Æret været hans minde.
På vegne af Grenaa Skakklub

Asger Hartelius
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Efter fem år som divisionsturnering-
leder med iværksættelse af omfat-
tende struktur- og regelændringer,
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For skak-entusiaster, der ved, at de
vil komme til at savne den danske
sommer, hvis de vælger at tilbringe
ferien i en sydeuropæisk skak-
festival, er der mange gode tilbud at
vælge imellem hjemme i fædre-
landet. I Skakbladet nr. 3 var der
indbydelse til Vesterhavsturneringen
8.-15. juli i Esbjerg og til Horsens
Lang Weekend 27.-30. juli. Og i
dette nummer er det Bornholms
sommerturnering 14.-16. juli, Co-
penhagen Chess Festival 22.-30. juli,
Skødstrup Sommer EMT 24.-28.
juli, samt Vanløses 75 års jubilæums
turnering 5.-12. august, der inviterer.

Mest ambitiøs er Copenhagen
Chess Festival, hvis program om-
fatter Politiken Cup med en række

implementering af Skakligaen og en
markant forbedret Internet-dækning
ønskede Finn Larsen at give opga-
ven videre. Som det fremgår af lede-
ren side i dette nummer har Hoved-
bestyrelsen udpeget Per Rasmussen
som ny divisionsturneringsleder.

Per Rasmussen er 48 år gammel
og har sin base i 8. Hovedkreds og
Bornholms skak. Af hans omfat-
tende skaklige CV kan nævnes: For-
mand og klubmester i Ølstykke
Skakklub, formand for Nordsjæl-
lands Skak Union, holdturnerings-
leder i 8. Hovedkreds 1998-2006,
turneringsleder ved en lang række
turneringer, bl.a. den seneste WIM-
turnering på Tjele og Rønne Skak-
forenings 100 års jubilæumstur-
nering. Per Rasmussen har endvidere
deltaget i udviklingen af det 100%
webbaserede holdturneringssystem,
som anvendes i 7. og 8. hovedkreds,
og som nu vil vil blive videreudvik-
let til brug i divisionsturneringen.

spændende navne, bl.a. verdens yng-
ste IM, den kun 13-årige inder
Parimarjan Negi.  Men festivalen er
meget andet end eliteskak med en
stor åben B-gruppe og diverse
sidearrangementer.

I 1994 påbegyndte H. Borvil med
kunstnernavnet H-Kon Brosborg
det godt en kvart kilometer lange
vægmaleri på Dalum Papirfabriks
mur ud mod Dalumvej i Odense,
som alle, der i tidens løb har passe-
ret stedet, vil nikke genkendende
til. Projektet har længe været på vå-
geblus, men nu lykkedes det at få
stablet en fælles afslutningscere-
moni på benene, hvor hovedbegi-
venheden var bemalingen af de sid-
ste ni felter. De sidste penselstrøg
blev foretaget tirsdag den 18. april
2006, hvor blandt andet Odenses

ny borgmester, Jan Boye, malede
sin anden firkant af de i alt 1018
firkanter, som maleriet består af.

Den lange mur er samtidig no-
get af et lokalhistorisk nedslag, idet
borgmestre og kommunaldirektø-
rer fra hele Fyn er indehavere af et
felt hver, ligesom hundredvis af
skakspillere fra 3. HK er repræsen-
teret. Endvidere er alle danske stor-
mestre – og det gælder i såvel nær-
som korrespondanceskak – at finde
på den lange mur. Den sidste til-
komne af slagsen, Davor Palo,
kunne desværre ikke selv være til

stede, men i hans fravær sørgede
GM Curt Hansen for, at Davors
grønne felt blev udfyldt.

Til lejligheden havde Borvil ind-
forskrevet GM Lars Schandorff til
at møde Curt Hansen i en lille lyn-
match over to partier, og Schan-
dorff vandt 1½-½

Ved dagens arrangement over-
gik det kunstneriske ansvar for
vægmaleriet til Fyns Skole Skak,
mens Dalum Papirfabriks direktør,
Henrik Kaae Andersen, lovede at
fabrikken vil stå for selve vedlige-
holdelsen af det store værk.

:������	�%��� �
������% 

Af Niels Erik Nielsen
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DANSK SKAK UNIONS delege-
retmøde blev afholdt på Hotel Hvide
Hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Erik Søbjerg bød velkommen til
delegeretmødet og indledte med at
bede forsamlingen rejse sig og min-
des de medlemmer, som i det for-
løbne år var afgået ved døden:

Anders Andersen, Per Auchenberg,
Harald Enevoldsen, Finn Stilling,
Freddy Christensen, Liselotte Mad-
sen, Eggert Vognsen, Jørgen Han-
sen, Allan Bøye Nielsen, Steen
Lauersen, Poul Schmidt, Cordt Mad-
sen, Svend Sander og Aage Løkke.

1. Valg af dirigent
Erik Søbjerg foreslog Steen Juul
Mortensen, der blev valgt som diri-
gent under klapsalver. Steen Juul
Mortensen konstaterede, at mødet
var rettidigt indkaldt, og at delegeret-
mødet dermed var beslutningsdyg-
tigt. Dirigenten konstaterede endvi-
dere, at der ikke var indkommet no-
gen forslag under punkt 6, og at
punktet derfor bortfaldt.

2. Formandens beretning
Erik Søbjerg opdelte traditionen tro
beretningen i tre dele: En resultat-
mæssig del, en organisatorisk del og
uddeling af initiativpræmier og hæ-
derstegn.

Under den resultatmæssige del
fremhævede formanden de tre junio-
rer, der i løbet af året havde opnået
titelnormer. Det var Davor Palo, som
var blevet stormester, samt Christian
Kyndel Pedersen og Jakob Vang
Glud, der var blevet Internationale
Mestre.

Davor Palo var endvidere blevet
kåret til årets skakspiller 2005, blandt

andet efter at have vundet den åbne
turnering i Montpellier med 7 af 9.

Nicolai V. Pedersen var blevet nr.
3 ved NM, og havde vundet en IM-
turnering i Sverige.

Ole Jakobsen havde vundet en
åben GM-turnering i Las Palmas og
var blevet nr. 6 ved VM for seniorer.

Af store turneringer i Danmark
fremhævede formanden:

Samba Cup i Skanderborg, der fik
Jobava fra Georgien som vinder, og
de to danske deltagere, Curt Hansen
og Lars Bo Hansen i mere beskedne
roller. Det var en meget fornemt
arrangeret turnering.

Politiken Cup i København, som
Sakaev havde vundet, foran hele 12
spillere, bl.a. Curt Hansen, Sune
Berg Hansen, Henrik Danielsen og
Lars Schandorff. Turneringen var en
af de vigtigste turneringer i Europa.

Grundfos Young Masters, der var
en stærk juniorturnering, og som
blev vundet af Areshenko foran
Davor Palo. Turneringen var udbyt-
tet af et stort stykke sponsorarbejde.

Peter Heine Nielsen vandt blind-
skakturneringen Fibertex Cup foran
Magnus Carlsen, et fint og medie-
venligt arrangement.

Ved Hold-EM i Göteborg havde
holdet leveret et middelmådigt re-
sultat uden de overraskelser, man
kunne have håbet på. Dog havde
Peter Heine Nielsen efter en meget
fornem individuel præstation opnået
guldmedalje for bedste score på 1.
bræt med sine 6½ af 9.

Aalborg Skakforening vandt årets
pokalturnering på Hotel Nyborg
Strand, mens bredderækken blev
vundet af Brønshøj Skakforening, og
juniorrækken af Frem, Odense.

Divisionsturneringen havde i år
budt på en premiere i form af Skak-
ligaen med 10 hold og en pyramide-
struktur med i alt 7 divisioner. Den
blev vundet af Helsinge for 6. gang
i træk.

Under den organisatoriske del
berettede formanden, at medlems-
tallet igen i år var faldet – denne gang
med 330 medlemmer, så tallet nu var
nede på 5913 beregnet som et gen-
nemsnit for hele året.

Det var en udvikling i medlems-
tallene, der står i voldsom kontrast
til interessen for skakspillet i vores
omgivende samfund.

Erik Søbjerg oplyste, at spørge-
skemaundersøgelsen havde afdæk-
ket, at op mod fire femtedele af den
voksne mandlige befolkning mener
at kende skakreglerne og på et tids-
punkt har spillet skak. Det er blot
ikke blevet gjort i skakklubberne,
men derhjemme eller på Internettet.
Men DSU burde kunne drage nytte
af det på sigt.

Et vigtigt område, hvor Unionen
havde et konkret tilbud til klubberne
og medlemmerne, var på IT-siden.
Her beskrev formanden, hvordan
DSU’s Hjemmeside var blevet ud-
bygget løbende, og nu gav klubberne
et vigtigt værktøj i form af rating-
og klublisterne. Seneste tiltag havde
været lanceringen af Skaktrænings-
systemet på hjemmesiden, der var et
nyt og meget vigtigt led i udbygnin-
gen af Unionens tilbud til sine med-
lemmer. Karsten Nymann Pedersen
havde endnu en gang stået bag en
fornem teknisk nyudvikling af vo-
res IT-side, og Esben Lund og Jacob
Aagaard havde leveret et impone-
rende antal velstrukturerede opgaver
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til at skærpe den taktiske forståelse.
Opgaverne var målrettet den almin-
delige klubspiller, men selv habile
mesterspillere kunne have glæde og
udfordring i opgaverne. Dette var
starten på et blivende element i Unio-
nens tilbud til medlemmerne, som
skal udbygges løbende over de kom-

på, men at vi gerne skal have mange
flere sendt på. Det vil fortsat være et
tilbud til klubberne og de lokale le-
dere og lederemner.

Formanden informerede om, at
udsendelse af referater af HB-mø-
derne og anden information fra
Unionen fremover sker pr. e-mail til
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mende år i form af artikler, video-
instruktioner og meget andet.

Et andet område var lederudvik-
ling. Her oplyste Erik Søbjerg om,
at Danmarks Idræts-Forbund, som
DSU i denne henseende har etable-
ret aftale med, afholder endags-kur-
ser, som en del havde været af sted
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1. Hovedkreds:

Arild Rimestad,
Skakforeningen Føroyar

Der er mindst fire emner, der kom-
mer på banen, når navnet Arild
Rimestad nævnes:
Skakforeningen Føroyar, som han
har været medlem af i halvdelen af
sit liv og stået i spidsen for på den
ene eller anden måde. Han har be-
stridt forskellige pladser i bestyrel-
sen i 16 år: Holdleder, turneringsle-
der og ikke mindst 6 år som formand.
Desuden har han været turnerings-
arrangør.  Arild har været en flittigt
benyttet, vellidt og respekteret dom-
mer/IA de sidste 10 år i det køben-
havnske og i diverse nordiske arran-
gementer, bl.a. NM. Ikke mindst til
Hold-EM i Göteborg, som blev star-
ten på et nyt kapitel i hans liv og

netop nu står bl.a. OL i Torino på
programmet. Han har været KSU’s
utrættelige juniorleder fra 1997-
2006, hvor det også blev til et år som
sekretær og de sidste par år som
næstformand. Det er især de godt 100
turneringer for børn og unge –
grandprixturneringerne, Hold-DM
for Juniorer, Junior-KM og Sjæl-
landsmesterskabet, samt Juniorelite-
træningen, han vil blive husket for.
Arild var Præsident for Nordisk
Skak Forbund fra 1999 (valgt på
100-årsdagen) til 2001 og sidder i
Seniorudvalget (+60 år) for DSU.

2. Hovedkreds:

Frank Hartmann,
Sorø Skakklub

Når man siger Sorø Skakklub, fal-
der talen helt naturligt på Frank.

I utallige år har han været det natur-
lige omdrejningspunkt i klubben.
Frank har været klubkasserer i en
menneskealder og har utvivlsomt
rekorden på denne post i 2. Hoved-
kreds.  I 1993 manglede hovedkred-
sen en kasserer. Intet var mere natur-
ligt end at foreslå Frank til jobbet,
og det blev så til yderligere 12 år
som kasserer for hovedkredsen. Et
job, der er blevet passet utrolig flot
og professionelt. I 2005 valgte Frank
at træde tilbage for at hellige sig til-
værelsen som aktiv pensionist og
skakspiller. I hovedkredsbestyrelsen
har vi været utrolig glade for Franks
arbejde.

3. Hovedkreds:

Poul Jacobsen,
Indslev Skakklub
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klubberne. Han betonede vigtighe-
den i, at man sørger for at meddele
eventuelle ændringer i sin kontakt-
adresse til hovedkredskassereren.

Et andet emne, som HB havde
beskæftiget sig med i 2005 var
børneattester. DSU er ikke formelt
set omfattet af loven, men HB har
besluttet at følge dem, hvilket bety-
der, at klubberne ikke fremover kan
få udbetalt juniorinstruktørtilskud,
medmindre de har indsendt børne-
attester.

Erik Søbjerg nævnte forholdet til
Dansk Skole Skak, som der havde
været nogle kurrer på tråden med,
hvilket dog var blevet rettet ud i et

møde med DSS i påsken. Mødet
havde været godt og konstruktivt,
men havde også fremhævet forskel-
lene mellem de to selvstændige or-
ganisationer. Dansk Skole Skak har
søgt ind i Dansk Ungdoms Fælles-
råd og er dermed trukket i en helt
anden retning end DSU, der har sit
naturlige tilknytningsforhold til DIF.
Der er dog intet i vejen for et fortsat
samarbejde på lokalt plan.

Opdatering af Turneringsleder-
uddannelsen har medført, at der er
kommet en mere overskuelig prøve,
og det var dermed formandens håb,
at flere vil tage uddannelsen.

Erik Søbjerg var inde på det nye

turneringssystem i LH-klassen, som
han betragtede som et meget inte-
ressant eksperiment. Systemet var
tænkt som et forsøg på at kombinere
nogle af de bedste ting fra alle-mod-
alle og KO-turneringssystemerne.
Det var først nu, hvor tilskuerne
havde set det, og spillerne havde prø-
vet det, at det i praksis var muligt at
vurdere. Det var planen at bede del-
tagerne og de øverste på styrkelisten
svare på en række spørgsmål om
systemets fordele og ulemper.
Derudover ville FU også søge an-
dres vurdering af systemet, og til
sidst skulle alle vurderingerne indgå
i en evaluering af Landsholdsklas-
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Poul Jacobsen har gennem en lang
årrække ydet en meget stor indsats i
organisationsarbejdet på Fyn, og han
var i en kortere periode også ind-
valgt i DSU’s forretningsudvalg –
en post han desværre af private årsa-
ger måtte forlade. Poul startede sin
skakorganisatoriske løbebane som
formand for Nyborg Skakklub, hvor
han var drivkraften bag en god ud-
vikling i klubben, og senere gik tu-
ren til Indslev Skakklub – også her
blev han som formand drivkraften
bag klubbens fortsatte skaklige ud-
vikling. Men Pouls energi rakte læn-
gere, og han overtog i 1994 kasserer-
posten i FSU, hvor hans første op-
gave bestod i at bringe et ret kaotisk
regnskab på ret køl. Det klarede han
til UG og med Poul Jacobsen på kas-
sererposten de næste 12 år, er der
virkelig kommet styr på tingene,
hvilket med al tydelighed fremgår
af årsregnskaberne, hvor Fynsk Skak
Union år efter år brillerer med den
bedste likviditet, man kan drømme
om. FSU har meget at sige Poul tak
for – han har med sine gode person-
lige egenskaber og store arbejdskraft
sat sig markante spor i det fynske
skakmiljø, så med håbet om at se den
arbejdsomme organisationsmand på

5. Hovedkreds:

Anders Christensen,
Varde Skakklub

Anders har gennem mange år drevet
skoleskak i Varde Skakklub og sam-
tidig påtager han sig p.t. hvervet som
formand for klubben.

6. Hovedkreds:

Per Therchilsen,
Randers Skakklub

banen mange år endnu, takker ledel-
sen i FSU Poul for indsatsen hidtil.

4. Hovedkreds:

Jørgen Nielsen
Ribe Skakklub

Her har vi en mand, der brænder for
skakken og som har ydet en stor ind-
sats i skakkens verden og ikke mindst
som formand. Han har sat Ribe Skak-
klub på Danmarkskortet med en rig-
tig god hjemmeside og i kraft af
landsdelens største skakturnering,
Ribe Skakklubs Weekend EMT, der
ligger ugen efter DM og har 80 del-
tagere. Jørgen sørger for både at få
GM og IM deltagelse, og desuden er
der også i år udlændinge i feltet. En
hyggelig turnering i det sønderjyske.
Tillykke til Jørgen Nielsen med hæ-
derstegnet som tak for god indsats.

sens turneringssystem fremover.
Derefter ville HB hurtigst muligt
finde ud af, hvordan det skal se ud
fremover.

Situationen i FIDE er den, at der
skal være valg til præsidentposten,
og at DSU har erklæret sin støtte til
en liste, der er etableret som alterna-
tiv til Kirsan Iljumchinovs korrupte
ledelse. Det er hollænderen Bessel
Koks hold, der indtil videre har fået
stor opbakning hovedsagligt i Vest-
europa og Nordamerika.

Formanden berettede om skak-
server og medlemskampagnen, der
havde fyldt meget i diskussionerne
og arbejdet for både FU og HB i det

forløbne år. Det var startet med, at
FU var blevet kontaktet af Schultz,
og siden havde FU men også hele
HB haft en række møder, hvor de
var blevet præsenteret for den grund-
læggende pointe, at det er for svært
at blive medlem af Unionen, hvis
ikke man har tid eller mulighed for
at møde op i en skakklub en fast klub-
aften.

Samtidig præsenterede Schultz
skitsen til en målrettet kampagne
kombineret med ideen om en skak-
server. Konklusionen i HB havde
været ganske klar: For at kunne
vende medlemskrisen skal Unionen
have et tilbud om internetskak i vo-

res eget regi, med det formål at få
knyttet så stor en del af den skak-
spillende danske befolkning til Unio-
nen som muligt. Dette skal hjælpes i
gang ved en medfølgende koordi-
neret medlemskampagne.

Den store og absolut ikke trivielle
opgave havde derfor været at få etab-
leret en skakserver, der på en gang
var teknisk tilfredsstillende og øko-
nomisk realistisk. Det kunne let blive
en meget stor økonomisk investe-
ring, hvis man ikke fik det skruet rig-
tigt sammen. Det var midt i denne
opgave, at processen stod netop nu.

En medlemskampagne ville også
skulle åbne op for nye medlemsty-
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Per har været kasserer i Randers
Skakklub i en menneskealder. Fak-
tisk er formanden for Randers Skak-
klub i tvivl om, hvor længe det er.
Tvivlen står mellem 32 eller 34 år –
under alle omstændigheder en im-
ponerende årrække. Per er en dygtig
kasserer med styr på kontingent-
restancerne og har støt og roligt øget
klubbens formue til betydelig stør-
relse. Per har også været aktiv i for-
bindelse med afholdelsen af DM i
Randers i 1990 og 1996.

7. Hovedkreds:

Bjarni Sørensen,
Terndrup Skakklub

Bjarni har været formand i Terndrup
siden 1997. Han er en dygtig og stil-
færdig klubleder, uden store arm-
bevægelser. I hele hans formandstid

har klubben haft et stabilt medlems-
tal og et højt aktivitetsniveau.

8. Hovedkreds:

Verner Christensen,
Solrød Skaklub

Verner Christensen trådte ind som
kasserer i 8. HKs bestyrelse på et tids-
punkt, hvor hovedkredsens regnska-
ber var ét stort kaos. Verner fik dog
hurtigt ryddet op, og siden da har
hovedkredsens regnskaber altid
stemt til punkt og prikke. Han har
også været en af hovedkræfterne bag
udviklingen af 8. HKs velfungerende
hjemmeside, hvor en lang række ad-
ministrative opgaver bliver udført,
f.eks. holdturnering, bogføring,
regnskab, kontingentopkrævning
osv. Endelig skal det også nævnes at
Verner næsten ene mand stod for

turneringsledelsen af 8. HKs jubi-
læumsturneringer – en opgave der
naturligvis blev udført til udelt til-
fredshed blandt deltagerne. Verner
stopper nu som kasserer i 8. HK, og
den øvrige bestyrelse vil med ind-
stillingen til hæderstegnet gerne
takke Verner for hans store indsats i
bestyrelsen igennem mange år.

9. Hovedkreds:

Oluf Jessen,
Thy Skakklub

Oluf Jessen kom fra Nr. Nebel Skak-
klub omkring 1965 til den davæ-
rende Thisted Skakklub (der senere
blev til Nordthy og senest Thy Skak-
klub). I samtlige ca. 40 år har han
været blandt klubbens stærkeste spil-
lere, men i øvrigt har han bestridt
alle tænkelige poster i bestyrelsen,

per. Disse ændringer ville sandsyn-
ligvis kræve ændring af Unionens
love. Afslutningsvis sagde Erik

Søbjerg, at det første år som for-
mand ærligt talt havde været en del
hårdere, end han personligt havde
forventet. Særligt det ambitiøse pro-
jekt med skakserver og medlems-
kampagne havde krævet og ville
fortsat kræve mange ressourcer af
hele Unionens ledelse.

Forholdet mellem den tid og ener-
gi, der går på FU-arbejdet, og mu-
ligheden for og evnerne til at få
kommunikeret ud til tillidsfolk og
medlemmer i Unionen, kunne let
blive skæv. Han fandt, at kommuni-

kation var en svær ting, og ikke
mindst med et så krævende projekt
som dette. Den nuværende ledelse
er ikke en flok jernmænd eller -kvin-
de, som arbejder efter en stålsat og
nøje fastlagt plan. Ansvaret for, at
den får truffet de rigtige valg i den
kommende tid, er stort. FU var over-
bevist om, at det er den rigtige vej at
gå for Unionen, og ledelsen prøver
derfor i FU og HB efter bedste evne
at nå målet.

Erik Søbjerg uddelte herefter hæ-
derstegn og initiativpræmier (se si-
derne 8-11).

Dirigenten gav derpå ordet frit.

Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren,
ønskede ordet. Han konstaterede, at
der ikke var meget diskussionslyst
på delegeretmødet og fortalte, at han
til sin forfærdelse havde læst, at der
skulle sendes et damehold af sted til
OL. Der er ca. 15-20 gange så mange
seniorer som kvindelige medlem-
mer, til gengæld bruges der ca. 15-
20 gange så mange penge på kvinde-
skakken. Jørgen Hvenekilde fore-
slog, at man brugte de penge, der
var afsat til kvinderne, på seniorskak-
kens deltagelse i internationale tur-
neringer, da der for tiden ikke sker
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herunder formandsposten 1983-
1992. I de sidste ca. 20 år har han
redigeret klubbladet, og for tiden er
han revisor i klubben. Senest har han
igangsat skoleskak på to skoler i Thi-
sted Kommune, og han deltager også
i pensionistskakken hver torsdag for-
middag. I det hele taget har Oluf Jes-
sen aldrig sagt nej til at udføre opga-
ver for klubben.

Forretningsudvalget:

John Rendboe,
Århus Skakklub

Dansk Skak Unions forretningsud-
valg indstiller John Rendboe til
hæderstegnet. John indstilles på
grund af sin mangeårige indsats som
leder af pokalturneringen.

noget på seniorskakområdet. Set i
lyset af, at Danmark har flere folk på
et godt niveau, mente han, at vi bør
deltage i de arrangementer, der er for
seniorer. Han fandt dog ikke, at an-
tallet nødvendigvis var afgørende
for, hvor mange penge man brugte,
men var dybt skuffet over, at man
brugte så mange penge på at sende
et damehold af sted, der efter hans
mening hverken havde talent eller
indstilling til at repræsentere dansk
skak på seriøs vis, hvorimod man
brugte så få penge på seniorer.
Jan Brøndum, Skakklubben K41, fik
ordet. Han fandt, at FIDE krævede
for mange penge af DSU, og havde
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1. Hovedkreds:
Indstiller ingen til initiativpræmien.

2. Hovedkreds:
Sydøstlollands Skakklub
Med sine knap 3 år er klubben
hovedkredsens yngste. I området
har der i en del år været børne- og
ungdomsskak – drevet af den utræt-
telige Robin Jakobsen. Dette blev
så fundamentet til Sydøstlollands
Skakklub. At det var rigtigt at starte
klubben, har udviklingen siden vist.
Medlemstallet er vokset, og man har
været i stand til at tiltrække flere
stærke spillere, således at klubben i
dag på fornem vis gør sig gældende
på mange fronter. Med engagerede
og inspirerende iværksættere har
Sydøstlollands Skakklub vist, hvor-
dan man kan vende udviklingen i
Dansk Skak Union!

3. Hovedkreds:
Indstiller ingen til initiativpræmien.

4. Hovedkreds:
Vojens Skakklub
Vojens Skakklub har oprettet en
juniorskakafdeling og på den konto
fået 14 nye unge skakspillere i gang
med skakken. De har to hold i D-
rækken, og det ene vandt rækken i
holdturnering. Desuden har de i
over 30 år arrangeret en hurtigturne-
ring mellem jul og nytår, hvilket
både er en god aktivitet oven på
julemaden og har fået Vojens på
landkortet i skak

5. Hovedkreds:
Korning Skakklub
Korning Skakklub har gennem en
årrække ydet en flot indsats på
skoleskakområdet, hvilket nu kro-
nes med en god integration af disse
spillere i klubben.

6. Hovedkreds:
Skanderborg Skakklub
Skanderborg Skakklub har i den

forgangne sæson afholdt 2. Samba
Cup og som tidligere, var det et flot
arrangement. Skanderborg afholder
også hvert år sin koordinerede EMT
i august og september, altid velor-
ganiserede turneringer. Der er
mange, som hvert år glæder sig til
den næste turnering. Under alle
omstændigheder må vi alle glæde
os til 3. Samba Cup!

7. Hovedkreds:
Aars Skakklub
Aars Skakklub er en dygtigt ledet
klub med mange aktiviteter, herun-
der den traditionelle Himmerlands-
turnering. Klubben står for skole-
skak på to skoler, og i år har den
også arrangeret en Hurtigskak
Grand Prix turnering.

8. Hovedkreds:
Indstiller ingen til initiativpræmien.

9. Hovedkreds:
Vorgod Skakklub
I en tid præget af medlemstilbage-
gang og klublukninger holder Vor-
god Skakklub med sine 25 medlem-
mer skansen, som den har gjort si-
den klubbens start i 1933. Klubben
deltager med to hold i hovedkred-
sens holdturnering, og mange af
dens medlemmer er også flittige del-
tagere i koordinerede turneringer
rundt omkring, på trods af de bety-
delige vestjyske afstande. Et nyde-
ligt klubblad med mange annoncø-
rer, et væld af sponsorer, heriblandt
den lokale bager med gratis småka-
ger til klubaftenerne, sætter også sit
præg på klubben, som blandt andet
viser ansigtet i forbindelse med det
lokale handelslivs Open by Night
og i ungdomsskolens Aktiv Som-
mer. Vorgod Skakklub er et godt
eksempel på, at den lokale skakklub
kan overleve i fin stil også et stykke
fra de større byer, når der arbejdes
aktivt for det.
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hørt rygter om et nyt islandsk hold,
der med Fischer stillede op til præsi-
dentvalget i FIDE. Han syntes at til-
taget med børneattester var godt,
men med hensyn til, at juniorskak-
ken nu skulle være løsrevet fra dansk
skak, mente han ikke, at det var til-
fældet, blot skulle børn have lov til
at være rebelske, og oprøret skulle
komme nedefra. Han mente, at DSU
skal have et sekretariat, og at man
skal have fat i folk, der har forstand
på at få penge til at yngle.
Formandens beretning blev herefter
sat til afstemning og enstemmigt
godkendt.

3. Regnskabet for 2005
fremlægges til godkendelse
Henrik Knudsen henviste til, at regn-
skabet var blevet offentliggjort på
hjemmesiden og i skakbladet nr. 3.

Han havde håbet på, at vi med
kontingentstigningerne for nogle år
siden ville have haft rigtig mange
penge til rådighed, men de er for en
stor dels vedkommende blevet ædt
op af det fortsat faldende medlems-
tal.

2005 gav et overskud på ca.
230.000 kr., hvoraf 17.500 henlæg-
ges til internationale skakturnerin-
ger.

Til Jørgen Hvenekildes indlæg
oplyste kassereren, at de 14.000 kr.,
der i 2005 var blevet brugt på dame-
skak, var finansieret af Gudrun Le-
valds fond. Desuden var der i 2005
blevet brugt 4.500 på seniorskak.

2005 blev året hvor det lykkedes
at bruge vækstkontomidlerne, og det
mere end fuldt ud. Der var blevet
brugt 475.000 kr. mod budgetteret
350.000 kr.. Det var aktiviteter som
Grundfos Young Masters, pengene
var gået til. De medlemsfremmende
aktiviteter havde kostet 200.000 kr.

Regnskabet for 2005 blev heref-
ter sat til afstemning og enstemmigt
godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslog uændret
kontingent, og der var ikke andre
forslag. Dermed blev kontingentet
fastsat uændret.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslog uændret
EMT-afgift, og der var ikke andre
forslag. Dermed blev EMT-afgiften
fastsat uændret.

7. Valg af:

a) Kasserer:
Henrik Knudsen blev genvalgt uden
modkandidater

b) To medlemmer
af forretningsudvalget:
Morten Rasmussen og Poul Sønder-
gaard blev genvalgt uden mod-
kandidater.

c) Et medlem af Skaknævnet:
Finn Haargaard blev genvalgt uden
modkandidater.

d) Tre suppleanter til Skaknævnet:
Lars Lindhard er indtrådt i Skak-
nævnet i den forgangne periode og
Helle Kronborg Pedersen havde
valgt at trække sig fra posten. Der-
for skulle der vælges to nye kandi-
dater, og formanden foreslog Erik
Mouridsen og Frank Petersen.
Peter Enevoldsen blev genvalgt uden
modkandidater.
Erik Mouridsen og Frank Petersen
blev valgt uden modkandidater.

e) To revisorer:
R'evisorfirmaet Martinsen, Vejle, og
Ole Gjelstrup blev genvalgt uden
modkandidater.

f) En revisorsuppleant:
Birger Andersen blev genvalgt uden
modkandidater.

8. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og EMT 2007
Erik Søbjerg håbede, at Aalborg ville
tage arrangementet igen. Han opfor-
drede til, at man meldte sig, hvis man
ønskede arrangementet i 2007 eller
2008.

9. Eventuelt
Erik Søbjerg takkede DM-arrangø-
rerne for et meget fornemt arrange-
ment, hvor alt var gledet, som det
skulle. Han troede, at alle ville hu-
ske dette stævne, som det bedste, de
havde været med til, og deltagerne
ved delegeretmødet gav DM arran-
gørerne stor applaus.

Formanden takkede endvidere
Finn Larsen for hans store arbejde
som divisionsturneringsleder gen-
nem de sidste 5 år. Finn har formået
at løse de problemer, der tidligere
har været i divisionsturneringen, så
den nu fungerer glat.

Afslutningsvis udbragte forman-
den med forsamlingen et længe leve
for Dansk Skak Union og et trefol-
digt hurra.

Steen Juul Mortensen, dirigent
Esmat Guindy, referent
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v/ Steffen Pedersen

Den tyske Bundesliga betegnes ofte
som den stærkeste af de internatio-
nale holdturneringer. Det har den da
også længe været, men der er kom-
met penge i russisk skak igen, og
det har betydet en opblomstring af
den russiske liga. Vestlige spillere
finder man ingen af, men spillere,
der er opvokset i skakstormagten og
stadig har en tilknytning dertil, er
hevet hjem, og med dem samt de
bedste fra omkringliggende repu-
blikker, er stort set hele den sovjet-
russiske elite til stede.

Det russiske holdmesterskab blev
spillet den 19. april - 1. maj og blev
vundet af Ural fra Sverdlovsk-regio-
nen (1. Grischuk, 2. Shirov, 3. Ako-
pian, 4. Dreev, 5. Malakhov, 6. Mo-
tylev, 7. Sakaev, 8. Aleksandrov),
der endte lige på matchpoint men
var et halvt brætpoint bedre end TPS
fra Saransk.

Alexej Shirov har altid været po-
pulær blandt det brede skakpubli-
kum for en underholdende og ofte
risikabel spillestil. Efter en dårlig
periode er spansk-letten ved at gen-
vinde formen. For nylig vandt han
den stærke Poikovsky-turnering, og
i det russiske holdmesterskab lavede
han fine 5½/9 uden tabspartier.

Det ene af to gevinstpartier:
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Russisk / C42

������������	
��	
�����	���������	
�

	������	���	������������������
�

�����������	������������	���������

�

�

�����������������

Hvid kan ikke holde stillingen luk-
ket med 17. c4?, da sort både har
17... Sa4 men også det endnu stær-
kere 17... b3! 18. cxb3 Txb3.
���������

Præcist timet men også absolut nød-
vendigt.  Nu bliver det kompliceret
–  Shirov er i sit rette element.
����������������
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19. Txh3 Txb4 20. c3 Txf4 21. Dxf4
hxg5 22. Dg4 gxh4 er vanskeligt at
vurdere men næppe dårligt for sort,
da løberen på f6 er meget stærk.
�������
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21... Se6 22. Lg3 Ta8 23. Txh3 Txa2
giver også sort angreb, men der er
ofret næsten en hel officer.
�������

Først her træder Rublevsky for al-
vor forkert, da sort får tid til at trække
løberen tilbage. 22. Txh3 Sxb4 23.
Dd4 var nødvendigt med følgende
fortsættelse: 23... Sxa2† 24. Kb1
Sc3† 25. Kc2 Dxd4 26. Txd4 Se2
27. Ta4 Sxf4 28. Txf4 Te2† 29. Kd3
Texb2 30.Le4, og hvid holder skin-
det på næsen, hvis han får tårnene
med i spil.
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En fejl kommer sjældent alene. 24.
Dd4 skulle forsøges, og først deref-
ter er der tid til modangreb med Tg1
eller stabilisering af kongestillingen
med Td3-c3 afhængigt af sorts svar.
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Der er ikke noget forsvar. 28. Kc2
Ta2† med dronninggevinst eller 28.
Dd4 Dxd4† 29. Txd4 Txg1. ���

En variant der er særdeles populær i
øjeblikket. Angrebsopstillingen kan
virke primitiv, men hvor hvids offi-
cerer er godt, har sort ikke nemt ved
at få flere brikker med til at forsvare
kongen. Samtidig udgør den kom-
pakte hvide bondeformation på
dronningfløjen et godt skjold, hvis
det udvikler sig til angreb på hver
sin fløj.
�������
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Sort har flere andre træk. Gelfand
spillede det bemærkelsesværdige
10... c6!? mod Topalov i Corus-tur-
neringen i januar, og ideen 11. Lxd6
Lxd6 12. Dxd6 Dxd6 13. Txd6 Se4,
der vinder bonden tilbage igen, fordi
f2 falder, blev senere gentaget af
Dominguez mod Topalovs hjælper
Cheparinov. Begge partier endte
remis.
����	����������
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Topalov spillede 12. Ld3 mod Ba-
crot i 3. runde af Corus-turneringen,
men selv om den bulgarske verdens-
mester vandt partiet, så var det ikke
kun et udslag af åbningen.
���������

Efter begge træk er det klart, at sort
ikke kan tage den springer, hvid har
ladet stå i slag, da der bliver ballade
i h-linjen.
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Hvids angreb ser faretruende ud –
g5 kommer jo med enorm kraft.
Men Shirov påviser, at sorts mod-
spil bestemt heller ikke er ueffent.
16. Se4 Sxe4 17. Lxe4 var ikke no-
get dumt alternativ, da en af sorts
angrebsbrikker byttes af.
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Gladiatorskak fik premiere i påsken
landsholdsklasse i Aalborg. Reg-
lerne for Gladiatorskak er ganske
simple: Hvis et parti ender remis,
spilles der hurtigskakomkamp med
omvendte farver. Ender det også re-
mis, spilles der lyn med skiftende
farver, indtil en vinder er fundet. Der
kommer altså kun ettaller og nuller
på tavlen.
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På papiret en inspirerende tanke:
Slut med stormesterremiser – spil-
lerne bliver simpelthen tvunget til at
kæmpe til de segner! Ideen kom
oprindeligt fra Curt Hansen (jeg er
dog ikke overbevist om, at den en-
delige udformning var helt i tråd med
hans tanker), og jeg vil godt rose
DSU for at have modet til at prøve
noget helt nyt. Gamle traditionsrige

organisationer er jo ellers normalt
ikke specielt ‘omstillingsparate’.

En anden nyskabelse var sponso-
rerede dagspræmier (2100 kr. for-
delt mellem vinderne) for yderligere
at anspore til kamp – de blev godt
modtaget, for som man siger: ‘her
går det godt – send flere penge’.
Selve gladiatorsystemet var nu rige-
ligt til at fjerne manglende kamp-

Af Sune Berg Hansen
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Fra Highlander (en af alle tiders bedste B-film)
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IM’ere og vinderen af kandidatklas-
sen, Christian Kongsted.

Jeg anså mig selv som klar favorit
med det lokale håb, Nicolai V. Pe-
dersen, som nærmeste konkurrent,
og Steffen Pedersen, Karsten Ras-
mussen og Jacob Aagaard som out-
sidere. Min tanke var, at jeg havde
en fordel i ‘rigtig’ skak, og den ville
blive endnu mere udtalt i de mere
hurtige discipliner. Hvad angår det
sidste, skulle jeg snart blive klogere.
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K. Berg - Rasmussen / 0-1
Pilgaard - Bekker-Jensen 0-1
Vang Glud - S.B. Hansen / 0-1
S. Pedersen - C. Kongsted / 1-0
N.V. Pedersen - Aagaard 1-0

Der kom ikke de store overraskel-
ser, men hele tre partier måtte ud i
omkamp. Det vigtigste resultat var
vel, at Nicolai vandt over Aagaard.

At spille omkamp efter et langt,
svært, almindeligt parti er hårdt, og
kvaliteten af hurtigskakpartierne var

ikke speciel høj – sådan var det for
hurtigskakken gennem hele turnerin-
gen.

Efter 1. runde delte fem spillere
førstepladsen med maksimum – med
kun hele point og nuller kan det jo
heller ikke være anderledes. Det stod
vist allerede her klart for alle, at DM
2006 ville blive en meget, meget
hård turnering. Simon Bekker har
kommenteret sin fine gevinst mod
Pilgaard.
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Siciliansk / B96
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Najdorf-varianten i siciliansk. Et for-
friskende åbningsvalg i en turnering
præget af de kedelige a6-slavere.
������

Som forventet reagerer Kim med det
skarpe 6. Lg5. Jeg vælger en vari-
ant, som Gelfand har haft stor suc-
ces med på topplan.

gejst, og de fleste af spillerne fik det
vel undervejs som Kjeld fra Olsen-
banden: ‘Ja ja, skal nok, skal nok’.

Undertegnede meldte hurtigt ud,
at jeg syntes eksperimentet lød spæn-
dende, og jeg gerne ville deltage. Da
tilmeldingsfristen udløb viste det sig
dog, at ingen af de øvrige danske
stormestre delte min begejstring, så
resten af feltet kom til at bestå af otte

/ = ikke-tællende remisparti
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De mere direkte alternativer er 10.
e5, 10. Lxf6 og 10. Lxb5
���������������������������	����

Efter 12. Sb3, b4 får Sort tid til at
færdiggøre sin udvikling med Le7
og evt. 0-0-0.
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Igen vælger Kim den mest aggres-
sive fortsættelse. Det mere tilbage-
holdende 15. Sxf6† Kd8 16. Sxd7
(16. Lxd7 Le7) 16... Dxb5 17. Sxf8
Txf8 18. Da3 Tc8 19. Dxd6† Ke8
20. c3 Dc6 21. Db4 a5! er relativt
harmløst, som demonstreret i Naka-
mura - Gelfand, Biel 2005. Efter
teksttrækket må Sort ofre dronnin-
gen.
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Hvid fik en dronning og to bønder
for tre lette officerer. Hvorvidt dette
er en god byttehandel her er dog
ekstremt uklart. Sorts strategi går ud
på at overføre så mange af sine offi-
cerer til dronningfløjen som muligt
– både for at angribe den hvide konge
og for at holde de hvide fribønder
tilbage. Samtidig skal han passe på,
at Hvid ikke får åbnet linjer for sine
tunge officerer i centrum.
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Jeg besluttede mig for at forhindre
et hvidt e5-fremstød ved selv at sætte
en bonde på dette felt. Herved frigø-
res springeren fra nogle af sine de-
fensive pligter.
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I mangel af en god plan snupper Kim

en bonde mere, men sætter samtidig
sin droning midlertidigt ud af spil-
let. I en situation med materiel uli-
gevægt er initiativ og tempo vigti-
gere end, hvorvidt Hvid har to eller
tre bønder ekstra.
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En grov fejlvurdering. Jeg havde
forventet det naturlige 28. Ted1,
hvorefter jeg må spille 28... La4 (på
det naturlige 28... Sb6 kunne jeg se
alle mine bønder forsvinde i følgende
interessante variant: 29. Txd6 Sa4†
30. Kb1 Txd6 31. Txd6 Kxd6 32.
Dxf7 Tc8 (hvid undslipper familie-
skakkerne efter 32... Le7 33. Dd5†
Kc7 34. Dxb5 Tb3† 35. Kc1 Tb1†
36. Kd2 Td1† 37. Ke3) 33. Dxf6†
Kd7 34. Df5† Kc7 35. Dxe5†) 29.
Tc1 Sb6 30. fxe5 dxe5 (men ikke
30... fxe5 31. Tf2). Efter partiet brug-
te Kim og jeg lang tid på at analysere
denne stilling og kom frem til, at den
var hamrende uklar. Med teksttræk-

ket undervurderer Hvid de stærke
sorte officerers angrebsmuligheder.
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Røgen er lettet, og det er nu hvids
konge, der er i fare, mens den sorte
har fundet sikkerhed bag sine offi-
cerer.
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K. Berg - Pilgaard 0-1
Bekker-Jensen - Vang Glud / 0-1
S.B. Hansen - S. Pedersen 1-0
C. Kongsted - N.V. Pedersen / 1-0
Rasmussen - Aagaard // 1-0

Nicolai skyndte sig at tilbyde remis
med sort mod Christian, der med
omkring 250 ratingpoint færre godt
kunne se det fornuftige i en freds-
slutning. Nicolai havde selvfølgelig
regnet med at vinde nemt i hurtig-
skak, men sådan skulle det ikke gå.
Christian har kommenteret sin ge-
vinst nedenfor. Her ser vi et problem
med systemet: hvis ratingfavoritten
er ‘ligeglad’ med rating og mener, at
hans/hendes fordel er større i hurtig-
skak, betyder gladiatorskak ikke
nødvendigvis, at man undgår korte
remiser. Jeg selv vandt mit bedste
parti i turneringen.
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Spansk / C77
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Hov! Steffen er ellers hoppet på
Caro-Kann vognen (de kyllinger).
Jeg kunne her allerede fornemme, at
han nok havde forberedt Møller-va-
rianten (også kaldet New Arkhang-
elsk), som har givet hvid hovedpine
den seneste tid.
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Selvfølgelig ikke det kritiske. Mine
åbningsambitioner er efterhånden
reduceret til bare at få en interessant
stilling i erkendelse af, at det er
fuldtidsarbejde at have et ‘rigtigt’
åbningsrepertoire.
�������

5... Lc5 er måske endnu bedre.
����������

(!) Øv! Min score mod Lc5-syste-
mer er ringe (skyldes vist mesten-
dels svenskeren Jonny Hector) – og
det selv om jeg har brugt meget tid
på det. Jeg bliver vel bare nødt til at
spille det selv med sort – så lærer
man altid, hvad det fejler!
���	���������	���

Vallejos idé.
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Ren forvirringstaktik. Steffen ken-
der ikke spansk så godt som jeg, så
han skal sættes til at tænke selv.
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Udmærket, men 12... Sxd5 udligner
vist nemt.
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13... Sxd5!
����	���

Nu kan hvid med fordel undgå
afbytningen.
���������

14... Se7 15. Sh4 er godt for hvid.
����	���

Hvid er ved at gøre klar til et konge-
angreb.
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16... d5 17. Df3 er godt for hvid,

ligegyldigt hvad Fritz siger!
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Hvid tager fuld kontrol over konge-
fløjen.
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En fejl der skal ses i lyset af, at begge
spillere havde brugt rigtig meget tid.
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Gør det klart, at h7 nok ikke er kon-
gens bedste felt.
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Computerens forslag: 23... Sh4 24.
Dg3 g5 ser hjernedødt ud, men er
svært at gendrive. Mennesker spil-
ler heldigvis ikke sådan.
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Sort skal have modspil, inden han
bliver sprættet op på kongefløjen.
����������������	���	���

26... Sxg4 27. hxg4 duer slet ikke.
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Sort er forståeligt nok bekymret for
sin kongestilling, men et mere tål-
modigt forsvar var nødvendigt.
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Vinder en vigtig bonde.
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Nu er det en hel kvalitet.
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Man skal benytte alle aktiver.
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Det nemmeste. ���
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Omkamp: En af de mange svaghe-
der ved gladiator-systemet var, at

man kunne spekulere i at tage en
hurtig remis i turneringspartiet og
derefter satse på at vinde i hurtig-
partiet. Dermed kom man ikke hur-
tige remiser til livs. Det ordinære
parti mellem Nicolai V. Pedersen og
undertegnede blev remis i 15 træk,
og derefter var det tid til hurtigskak.
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Reti / A07
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Normalt vælges en opstilling med
Lg4, men jeg regnede med, at Nico-
lai kendte ideerne i den slags stillin-
ger godt.
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Sort skal være klar til at spille e5 i
tide, så hvid ikke spiller e4-e5 og
tager terræn.
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Med planen at tage a-linjen, hvis hvid
skulle finde på at spille b4.
������

Hvid vil gerne tage terræn på
dronningfløjen, men efterlader sam-
tidig et hul på d4. En bedre plan var
det at spille 15. Se1 med ideen Sd3
og fornyet pres mod e5-bonden med
Lb2 og Sc4. Nu gør sort plads til
springeren på f8 – og evt. manøvren
Sf8-e6-d4.
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Fikserer hullet på d4, hvor springe-
ren kan hoppe ind, men trækket ef-
terlader en tilsvarende svaghed på
d5. Efter at have regnet lidt på det,
var det min fornemmelse, at sort ville
komme til d4 med en springer, før
hvid nåede til d5 med sin.
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Stærkest er det nok at forsøge at få
springeren til d5: 20. Sf1 Se6 21.
Se3 Sd4 22. Sxd4 cxd4 23. Sd5 Sxd5
24. cxd5 med en mindre fordel til
sort, fordi hans brikker er bedre
koordineret.
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22. Se3 bliver mødt med 22... Sd4
23. Sxd4 cxd4 24. Sd5 Sxd5 25.
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cxd5 Db6 efterfulgt af Ld7 og sort
står bedre.
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Med klar fordel til sort. Han har en
garderet fribonde på d4 og et godt
felt på c5 til springeren. Nu prøver
hvid at frigøre sig. Bedst var det nok
at forholde sig afventende med f.eks.
24. Td2, men stillingen er vanske-
lig.
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Truer Se5 og d3†, som hvid for alt i
verden må forhindre.
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Blokøren på d3 fjernes med afgø-
rende effekt.
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Efter 34. Kf1 Se3† tabes dronnin-
gen. ���
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N.V. Pedersen - S.B. Hansen / 1-0
Vang Glud - K. Berg / 0-1
Pilgaard - Rasmussen // 1-0
S. Pedersen - Bekker-Jensen // 1-0
Aagaard - C. Kongsted / 0-1

Alle ordinære partier sluttede remis,
så hele runden skulle spilles om med
modsatte farver og nedsat betænk-
ningstid. Aagaard forsøgte sig ellers
med et desperat tårnoffer for at nappe
hele dagspræmien. Det burde have
resulteret i et ettal til Christian, men
han blev så befippet over den plud-
selige chance, at han fik forkludret
en vundet stilling. Undertegnede
havde godt fat i Nicolai både med

hvid og sort, men han forsvarede sig
godt og sejt begge gange, og til sidst
begik jeg harakiri i hurtigskak, og
Nicolai tog hele pointet (kommen-
teret af Nicolai nedenfor). Steffen
vandt et udmærket angrebsparti mod
Simon Bekker – i lynskak (se ne-
denfor). DM var igen helt åbent med
seks mand(!): Karsten, Kim, Nico-
lai, Christian, Steffen og under-
tegnede på en delt førsteplads med 2
point. Hermed var en anden svag-
hed ved systemet afsløret: Når den
pointsum, man spiller om, kun er ni
hele point, er det meget sværere at
trække fra feltet.
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Spansk / C67

Efter remis i det ordinære parti var
der samme dag hurtigskak og ved
endnu en remis lynskak i princippet
i en uendelighed til en matchvinder
er fundet. Alt for hårdt naturligvis
og også principielt forkert at afgøre
DM i hurtig- og lynskak. Jeg fore-
slår, at man går tilbage til det gamle
alle-mod-alle system. Det var i øv-
rigt en stor succes sidst i Horsens.
Hvis man vil mindske antallet af re-
miser kan man eventuelt afgøre pla-
ceringerne efter tre-point systemet.
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Berliner-varianten. Endnu en gang
dette lige slutspil.
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Mere fleksibelt er 9... Se7. Men jeg
havde, tidkontrollen taget i betragt-
ning, snarere til hensigt at lave nogle
hurtige træk. De næste træk er lette
for sort: Ld7, b6, Kc8-b7 og eventu-
elt a5, Le7, Td8 osv. Alternativt en
plan med Se7, c5, g6 og Sg6.
������������������������������������
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13... Se7! 14. Td3 c5 15. Tfd1 Le6.
���� ���� �������� �
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Samme plan som i et parti mellem
Shirov og Kramnik. Ideen er at an-

gribe a4-bonden.
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24. Sd4! g6 25. Lc1 med hvid for-
del.
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Meget ambitiøst. Ideen er nok Sh4-
f5-g7. Springeren mangler dog en
exit-mulighed.
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Eller straks 25... c5!
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Kongeindisk / E94

En væsentlig årsag til min egen ind-
blanding i toppen af DM var om-
kampene, hvor jeg i fire matcher sco-
rede 100%. Egentlig har jeg aldrig
følt mig specielt stærk i hverken
hurtigskak eller lynskak, men ved en
turnering som denne er der flere fak-
torer, der spiller ind. Generelt var
omkampene set over hele turnerin-
gen af meget svingende kvalitet, og
i flere tilfælde spillede træthed en stor
rolle. Der er stor forskel på at spille
et enkelt parti hurtigskak og på at
gøre det kort tid efter et krævende
parti med normal betænkningstid og
forudgående forberedelse. Det bli-
ver en lang arbejdsdag, og det kunne
hurtigt mærkes på alle spillere. Men
også mentalt skal der oparbejdes
megen energi, og her tror jeg min
egen erfaring fra de sidste to års DM
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i Køge var værdifuld. Der går mange
tanker igennem én, når man umid-
delbart inden har været igennem et
hårdt parti mod samme modstander.
Alligevel betegner jeg dette parti som
min klart bedste præstation ved DM.
Det er andet omkampsparti, og det
ordinære parti sluttede remis med en
trækgentagelse efter 22 træk, men i
hurtigskakken var jeg meget tæt på
at vinde. Med kun en ultrakort pause
skal der stærke kræfter til for at gen-
vinde fatningen.
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Dette havde overrasket mig i det or-
dinære parti, selv om Simon også
tidligere har spillet sådan. Men der-
udover havde jeg begået den ekla-
tante fejl ikke også at forberede mig
ud fra Simons storebror David. De
spiller ofte det samme, og havde jeg
i første omgang også forberedt mig
ud fra David, så havde jeg samtidig
fået genopfrisket, at vi havde denne
stilling ved Politiken Cup 2001! Til
det aktuelle parti var jeg selvfølge-
lig blevet klogere, og selv om der
ingen garanti er for, at man skal ud i
flere omkampe, og der kun var en
meget kort pause efter første hurtig-
skakparti, så betaler det sig at være
forberedt på flere mulige scenarier.
������	�����������
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13. Sc2 De7 14. a3 Sh6 15. f3 Sf7
16. b4 Lh6 17. bxc5 Sxc5 18. Kh1
Ld7 19. Sb4 Le3 20. Sc2 Lh6 21.
Sb4 Le3 22. Sc2 ½-½ var første parti.
������	����������	
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Hertil følger vi Topalov - Kiril Geor-
giev, FIDE-VM (New Delhi) 2000,
hvor Topalov opnåede nogen fordel
efter 16... Kg7 17. Dc2 De7 18. Db2
Lf4 19. Lg3 Lxg3 20. fxg3. Simons
træk er et naturligt alternativ, men
det ændrer ikke stillingsbedømmel-
sen.
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Altså samme idé som i Topalov-par-
tiet. Hvid har en solid fordel i spil i f-
linjen. Simons reaktion er ganske
naturlig men også risikabel, og han
burde derfor have spillet mere afven-
tende.
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Jeg brugte et øjeblik på 21. Lxh5 men
vurderede, at 21... Dg5 var fint mod-
spil for sort. Partitrækket er stærkt,
da det vinder e4-feltet til springeren.
���������������������

Sort bør muligvis forsøge 22... Lxd3
23. Dxd3 Kg7 24. Se4 De7, selv om
hvid står bedst efter 25. Dd2. Jeg
havde blot set, at sort ikke nåede 24...
Sg5, fordi hvid spiller 25. Txf8 Kxf8,
hvor jeg uden at regne yderligere
forventede, at der måtte være noget.
Computeren finder da også hurtigt
det helt afgørende 26. Sxc5! dxc5
27. Dxg6 Sf7 28. Tf1 De8 29. g5.
����	��������������������������

25. Tf6 var også godt, men jeg ville
gerne have en indgang i b-linjen
også.
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Det fik jeg så ikke. Til gengæld åb-
nes nye muligheder, da e5 nu er svag.
���������

27. Tf6 ville have begrænset sorts
modchancer markant. Hvids næste
træk spiller nærmest sig selv: Tbf1,

De3/c3, Ld3 etc. med en kæmpe
angrebsstilling.
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Jeg skal ikke udelukke, at 27... Dh4!
havde forårsaget den nødvendige
forvirring, for egentlig havde jeg vist
bare antaget, at hvid måtte vinde med
offer på f7 osv., men helt enkelt er
det ikke: 28. Txf7† Kxf7 29. Tf1†
Ke7 30. Dxe5† Kd8 og nu enten 31.
Lf3!? eller 31. Sf6. Det sidste er sik-
kert bedst, og efter for eksempel 31...
Dh1† 32. Kf2 Dh2 33. Dxh2 Txh2
34. Kg3 Th8 35. Kf4 fulgt af Kg5,
Ld3 og Te1, får sort det svært.
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Selv om sorts dronning nu hjælper i
forsvaret, er det ingen fordel.
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Jeg havde blot set hertil, da jeg of-
rede på f7, og hvids angreb er da
også knusende.
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Andre springertræk som Sf2 eller
Sd2 var mindst lige så effektive og
ville have været svaret, hvis sort var
gået til f7 med kongen.
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Bek.-Jensen - N.V. Pedersen / 0-1
Pilgaard - Vang Glud 1-0
S.B. Hansen - Aagaard / 0-1
Rasmussen - C. Kongsted 1-0
K. Berg - S. Pedersen 0-1

Undertegnede kiksede et nærmest
vindende løberoffer mod den indtil
da pointløse Aagaard, der så efter-

���"���
�����������&�!.������)����
���'&
�3)�
��������!�������
�������$�������� 

?� �0	 ��
�

�



�� ���� �,��+�

følgende missede en meget lovende
fortsættelse. Det endte remis, og vi
skulle i hurtigskak. Det vandt Aa-
gaard efter at have stået til tab. Jeg
var på det her tidspunkt allerede godt
træt af systemet. En anden, som hel-
ler ikke var tilfreds, var Simon
Bekker: Han tabte sin tredje omkamp
og dumpede ned på sidstepladsen –
hvis det havde været en normal tur-
nering, havde han i stedet delt før-
stepladsen! Karsten, Steffen, Kim og
Nicolai vandt alle og delte første-
pladsen med 3 point.
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Siciliansk / B43
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Jakob spiller ofte fransk og er be-
gyndt på skandinavisk, men skandi-
navisk gik galt mod Sune Berg Han-
sen, og mod fransk kan jeg spille flere
ting. Derfor var jeg næsten helt sik-
ker på, at Jakob ville spille Paulsen-
varianten i siciliansk. Jakob spillede
øjeblikkeligt sine træk, medens jeg
tog det stille og roligt for at virke
overrasket over hans åbningsvalg. I
stillingen plejer jeg at spille 7. Sb3,
hvilket jeg havde fortalt Jakob un-
der NM i skoleskak i Finland. Jakob
fortalte, at han mest frygtede 7. Sf3,
så jeg havde studeret det udmærkede
afsnit om Paulsen-varianten i ‘Ex-
perts versus the Sicilian’ skrevet af
Sune Berg Hansen. Det gav mig 2
point i denne turnering, og det bli-
ver nok ikke de sidste.
���	
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Jakob var begyndt at sætte farten ned,
det gik op for ham, at jeg ikke blev
overrasket i åbningen. Jeg spiller
Sunes anbefaling, selv om Glud tabte
et hurtigt parti til Stellwagen med 9.
e5, jeg stoler på stormesteren.
�����	�����������������������	������
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Et nyt træk, som nok ikke vil blive
gentaget. Tidligere er spillet 12...
Sxd4 13. Lxd4 Se5 14. f4 Sc6 15.

Lf2 Le7 16. Sd5 exd5 17. exd5 Se5
18. fxe5 dxe5 19. De2 0-0 20. Ld4
exd4 21. Dxe7 med hvid fordel i
Grischuk - Smirin, New Delhi 2000.
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Jakob gik i boksen, alternativerne er
13... Sxd4 14. Lxd4 b4 15. Sa2 a5
16. c3, eller 13... b4 14. Sxc6 Lxc6
15. Sd5, og i alle varianter har hvid
en pæn fordel.
����	���	���

Det naturlige 14... Le7 duer ikke pga.
15. Sxc6 Lxc6 16. Sb6 Ta7 17. Dc3
Tc7 18. Dxg7 med klar hvid fordel.
����������������
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Jakob vælger at ofre en bonde for at
få kongen i sikkerhed, en anden og
måske bedre mulighed var 17... Ld8
18. Ted1 Lc7 19. e5 d5.
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Jeg havde opbygget en klart fordel-
agtig stilling og tænkte på at spille
23. g3! for at dække f4-bonden, men
af en eller anden årsag fandt jeg 23.
Sc8. Jeg var måske bekymret over at
flytte en bonde foran min konge og
så ville jeg gerne bytte nogle brik-
ker.
��������������	����

Under og efter partiet troede både
Jakob og jeg, at 23. Sc8 er fejlen,
men computeren viser, at det faktisk
er denne afbytning, som er den re-
elle fejl. Muligt er 24. Sb6! Sxf4?
25. La6 Dc7 26. Sc4! truende med
dronningfangst efter 27. Lb6, jeg
havde kun set remis efter 26. Tc8
Da7 27. Ta8 med trækgentagelse.
26... Se5 27. Sfxe5 dxe5 28. Tc8 Dd7
29. Dxd7 Lxd7 30. Tc7 med hvid

gevinst. Sort kan ikke udnytte tem-
potabet med 24... Sb8 25. f5 Sf4 26.
Lf1 med klar hvid fordel. Bedst er at
gentage stillingen med 24... Dc7, og
hvid kan denne gang spille 25. g3!
������	���������������

Jakob tager selvfølgelig centrums-
bonden og ikke 25. Dxb2? Txd6.
��������������������������������	��

Jakob var tæt på at spille 28... Sd5!
men var bange for, at 29. Lxh7†
Kxh7 30. Sg5† Kg8 31. Dd3 g6 32.
Ld4 Sxb6 33. Dh3 blev for farligt,
men det fører kun til remis med
trækgentagelse efter 33... f6 34.
Dxe6† Kg7 35. Dh3. Hvid kan også
spille 29. Lxf7† Lxf7. At slå med
tårnet er dårligere: 29... Txf7 30. Ta6
Sxe3 31. Dxe3 Dxc2 32. Dxe6 Dc5†
33. Kh1 Kf8 34. Dxd6† Dxd6 35.
Txd6 hvor hvid har en bonde, selv
om det bliver svært at konvertere til
et point. 30. Ta6 Sxe3 31. Dxe3
Dxc2 32. Txd6 Dxb2 med kun et
lidt bedre slutspil til hvid.
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Sort kan også give hvid en svag
bonde på e5 med 30... Sxe5!? 31.
fxe5 Le4 32. c3 Da5. Det er en
smagssag, men jeg mener, at hvid
også her har de bedste chancer.
����������������	������������������
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Det tror jeg er forhastet og risika-
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belt, men jeg ved ikke, hvad man
ellers skal spille.
�������

Min første indskydelse var 37. h3!
for at forbedre kongestillingen, men
jeg ville udnytte sorts lidt for ag-
gressive træk.
�����������������

Bedre sent end aldrig, men det var et
svært træk i tidnøden, hvor jeg brugte
nogen tid.
����������������

Computeren finder en gevinststilling
for hvid efter 39. De5 Txd4 40. Dxd4
Lxh3 41. Dd8† Kh7 42. Dxg5. Det
skal nok passe, men jeg var ikke glad
for at tillade et kvalitetsoffer på d4.
�������������������

Bedre er 40. De5 Dxe5 41. Lxe5 Le4
42. c4 Td1† 43. Kf2 og de forbundne
bønder på dronningfløjen bliver far-
lige.
����������

En overraskende fejl, Jakob havde
spillet godt, men dette træk taber
direkte. Bedre er 40... Le4 41. Dxg5
Dxg5† 42. fxg5 Td5 43. b6 Txg5†
44. Kf2 Tb5 45. c4, men igen er de
forbundne bønder på dronningfløjen
farlige.
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Bedre er 45. c4! med en bonde mere
end i partiet, men jeg så, at tekst-
trækket gav et klart vundet slutspil
med et tårn mod tre bønder, hvor min
konge var ideelt placeret. Resten var
let, selv med min teknik.
����������������������������������
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Vang Glud - Rasmussen / 1-0
S. Pedersen - Pilgaard 0-1
N.V. Pedersen - K. Berg 1-0
Aagaard - Bekker-Jensen 1-0
C. Kongsted - S.B. Hansen 0-1

Kim smed Steffen midlertidigt ud af
topstriden med et giftigt modangreb

(se nedenfor). Nicolai spillede en
tynd variant mod Klaus, men efter
denne dummede sig, tog han hele
pointet med præcist spil. Jakob
spændte ben for Karsten med en læk-
ker sejr i hurtigskak. Undertegnede
vandt over Christian, der ikke fik nok
for en ofret bonde.

Så var der kun Kim og Nicolai til-
bage til at dele den gule førertrøje,
og de skulle meget passende mødes
i den næste runde.
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A32 / Engelsk
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Her overrasker Steffen mig. Jeg hav-
de forventet a3-varianten i dronning-
indisk. Men vi har også nogle gange
spillet g3-varianten i benoni, så det
har han måske forberedt. Ok lad os
se, hvad det er.
�����������	
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Nej, det blev heller ikke benoni. Her
begynder jeg at forstå, hvad han har
forberedt derhjemme. Han vil spille
en gambit, som jeg har spillet mod
en del gange. Det er ikke specielt
godt for sort, men stillingstypen lig-
ger godt til mig, så jeg var egentlig
nogenlunde tilfreds, men det var ty-
deligt, at Steffen havde noget forbe-
redt.
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I denne stilling har jeg spillet Dc7
utallige gange, hvilket jeg faktisk har
haft stor succes med, f.eks. har jeg

vundet et parti over Peter Heine Niel-
sen i hurtigskak i Odense 2005. De
første træk forløb 8... Dc7 9. e4 Sc6
10. Le3 Le7 11. Tc1 0-0 12. f4 Lc5!?
13. e5 Sg4 14. Dxg4 Lxd4 15. Lxd4
Sxd4 16. Se4? (16. Dd1! og hvid
står bedst) 16... Db6 17. Kh1 d5 med
klar sort fordel. Dette parti har været
offentliggjort i fynske skakblade, så
jeg havde Steffen mistænkt for, at
han ville ind i den variant. Der er
ikke andet for end at bide i det sure
æble og spille stillingens bedste træk,
selv om jeg ikke kender det så godt.
�����	������	�����

Efter partiet gjorde Steffen mig op-
mærksom på en spændende mulig-
hed for sort: 9... Lb4!? 10. Lf4 Lxc3
11. Tc1 Se4 med uklart spil. Hvis
jeg havde kendt det, havde jeg for-
mentlig spillet det, da det jo lige er
min stil.
�����
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Jeg brugte en del tid på at beslutte
mig for trækket, som jeg spiller. Jeg
kendte også stillingens andet træk
10... Db4, men kom så til at overveje
at spille d4, men hvorfor ikke vente,
til hvid har brugt et træk på a3?
������

Hvid kan også spille 11. Tc1 Db4
12. a3 Db6 13. e4 eller 13. Sa4 med
kompensation for bonden.
���������

Jeg var godt klar over alternativet
a5, men det var for passivt til mig.
Jeg erindrede svagt partiet 11... a5
12. Tc1 Da6 13. a4 0-0 14. Sb5 Se8
15. e4, Peter Heine Nielsen - Sune
Berg Hansen, Politiken Cup 2004,
hvor hvid fik godt spil.
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Steffen ville selvfølgelig ikke af med
den hvidfeltede løber med 12. Lxc6†
Dxc6 13. Sxd4 Db6, hvor sort har
mindst udlignet.
��������������	��

Her har hvid en anden og måske
bedre mulighed: 13. Sce4 Sxe4 14.
Sxe4 Db6 15. Sd6† Lxd6 16. Lxd6
med kompensation.
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En overraskelse. Jeg havde regnet
med 14. Lc7 0-0 15. Sb6 Ta7 16.
Sdc4, og sorts officerer står klodset.
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14. Db3 er ikke godt pga. 14... Sd7.
�������������	���

Hvid kan ikke spille 15. Lxc6† bxc6
16. Sxe5 g5! og sort vinder.
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Rent held, at der er et ledigt felt til
dronningen efter den lange og for-
cerede trækfølge. Det havde jeg ikke
tænkt over, da jeg spillede 11... d4.
����	�����
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Computeren finder 18... Kd7 19.
Lxc6†? bxc6 20. Dc2 Kxc7 21.
Dxc6† Kb8 22. Dc7† Ka8 23. Dxe7
Lb7 med klar sort fordel, men efter
det mere menneskelige 19. Sxa6!
Ld6 20. Lxc6† bxc6 21. Dxd4 Lxa6
22. Tfd1 har sort alvorlige proble-
mer.
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Her har Steffen remis ved 20. Ta1
Dc4 21. Tc1 Da2 22. Ta1 med træk-
gentagelse, men han vil forsøge at
vinde, selv om tiden var ved at være
knap.
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I tidnøden spiller Steffen en grov fejl
og tillader et angreb mod den hvide
konge. Hvid skal spille 22. Sxe6†
fxe6 23. Dxa6 Kf7 24. Db7 hvoref-
ter hvid har de bedste chancer. Det
er farligt for sort at gå i slutspil med
22... Dxe6?! 23. Dxe6 fxe6 24. Tc8†
Kg7 25. Txh8 Kxh8 26. Tc1, da sort
mangler tårnet til at kunne dæmme
op for hvids to forbundne fribønder.
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Hvid er færdig efter 29. Kh1 Df2
30. Tg1 Lc5.
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K. Berg - Aagaard 0-1
Pilgaard - N.V. Pedersen / 0-1
Vang Glud - S. Pedersen 0-1
Bekker-Jensen - C. Kongsted / 0-1
Rasmussen - S.B. Hansen / 1-0

Både Nicolai og Pilgaard ville åben-
bart gerne i omkamp, så de skyndte
sig at spille remis. I omkampen spil-
lede Nicolai sit bedste parti i turne-
ringen (se nedenfor). Jakob ofrede
officer for tre bønder mod Steffen,
men det var næppe korrekt. Karsten
og undertegnede spillede remis i det
ordinære parti, hvorefter jeg blev
fuldstændig flået i hurtigskak. Med
kun 3 af 6 anså jeg chancen for at
genvinde DM for ikke eksisterende,
så aftenen blev brugt på en tur i Aal-
borgs berygtede natteliv.

Stilling: 1. Nicolai 5. 2-4. Steffen,
Karsten og Kim 4.
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Nimzoindisk / E29

Efter remis i det ordinære parti blev
matchen afgjort i følgende hurtig-
skakparti.
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Hovedvarianten er her 5. Ld3, men
a3 giver også gode chancer for for-
del.
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7... b6!
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For passivt. 14... exd5 15. cxd5 Lxd3
16. Dxd3 c4! (16... Sb3? 17. c4 Sxa1
18. Lxf6 gxf6 19. Sh5 med afgø-
rende angreb) 17. Df5 Sb3 18. Tad1
Dxf5 19. Sxf5 Tcd8 med uklart spil.
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På rette tidspunkt skal tårnet til
kongefløjen og angribe.
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Springeren på a5 og løberen på a6 er
ude af spil. Med alle de hvide brik-
ker aktive er der ikke noget forsvar.
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Caro-Kann / B12
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En idé jeg har lånt fra Sutovsky.
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Truer måske c4-c5. De fleste sort-
spillere slår på c4 her.
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Irriterende - jeg ville hellere spille
den anden type stilling.
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Hvid har en enorm terrrænfordel,
men til gengæld er hans centrum en
smule vakkelvornt.
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Vistnok en TN
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Ude af forberedelserne og bang! –
en kæmpefejl.
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Der er allerede ged i hvids opstil-
ling.
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Udvider problemerne.
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Hvid er allerede helt væk. Karsten
spiller resten glimrende.
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S. Pedersen - Rasmussen 0-1
N.V. Pedersen - Vang Glud 1-0
Aagaard - Pilgaard 1-0
C. Kongsted - K. Berg 0-1
S.B. Hansen - Bek.-Jensen //// 1-0

I slutspil vinder den ældste. Det kom
fint til at holde stik i partiet mellem
Nicolai og Jakob, hvor sidstnævnte
fik en lektion i et dobbelt springer-
slutspil (se nedenfor). Karsten Ras-
mussen slog Steffen i et surrealistisk
og teoretisk interessant parti. Under-
tegnede vandt efter utallige om-
kampe over Simon – må føles lidt
fladt at spille remis mod en storme-
ster fire gange i træk og blive beløn-
net med et nul! Aagaard spolerede
tingene for Kim efter et helt igen-
nem vanvittigt parti. Kongsted stod
totalt til gevinst mod Klaus Berg,
men kludrede i det og satte derefter
et tårn i slag. I det hele taget var træt-
heden blandt samtlige spillere udtalt,
og kvaliteten af partierne stærkt da-
lende.

Stilling: 1. Nicolai 6, 2. Karsten
5, 3-6. Jacob, Steffen, Kim og un-
dertegnede 4. Jeg regnede på det her
tidspunkt ud, at hvis seks partier de
følgende to runder endte på den rig-
tige måde, ville jeg stadig kunne
blive danmarksmester. Hvis man
giver alle udfaldene sandsynlighe-
den 0,5 og antager, de er uafhængige,
giver det ca. 1,6 procent chance for
at vinde DM! Ikke meget, men selv-
følgelig bedre end chancen for at
vinde i lotto. På det her tidspunkt
lignede Nicolai en sikker danmarks-
mester.
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Dronninggambit / D31
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Tilstræber en lille fordel også mu-

ligt er h4!?
����������������	�����������

10. Sf5 Sh5 11. Sd6† Kf8! med
uklart spil.
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11... Sb6 12. Lxg6 hxg6 13. e4 med
et godt centrum og lille hvid fordel.
I stedet påtager sort sig en svag d5-
bonde.
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16... Te8 17. Sf1.
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22... Tc6 23. Td2 Tdc8 24. Tdc2
ændrer ikke det store.
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27. g4!? er Fritz 9’s forslag. Jeg er
dog ikke så glad for et aktivt tårn på
c1.
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Stadig med lille fordel pga. den svage
d5-bonde. Ideen er nu at skabe en
svaghed nummer to, idet det ofte
skulle være nok til at vinde. I dette
tilfælde er det mest oplagt med en-
ten a7- eller b7-bonden, idet kongen
står på denne side af brættet. Hvis
lejligheden byder sig, dobbeltbon-
den i g-linien.
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35... Sf5! 36. Sxf5† gxf5 37. Sd4
(37. a4!?) 37... g6 38. Sxc6. Bonde-
slutspillet virker lige, f.eks. 38... bxc6
39. f4 c5 40. b4 c4 41. a4 a6 42. Kd4
Kc6 43. h3 Kd6 44. g4 fxg4 45. hxg4
f5.
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Et stille træk med hovedformålet, at
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Jakob ville blive utålmodig og svæk-
ke bondestillingen.
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Bedre nok 39... S7c6 40. f4 (40. h4)
40... Sd7.
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Med ideen Kb6-b7-b6-a5! Sort ta-
ber nu en bonde.
������	
����������	����������	������

����	����������������������
��������

	�������	����������	��������������


�������
���	���������������������

	�����������	������������	�������	��

��������	
��	�������	������������	��

��������	���	�������	
������

&����	��6 �7����00��

��#�0��!��#

Klaus Berg - S.B. Hansen 0-1
Pilgaard - C. Kongsted 1-0
Vang Glud - Aagaard 0-1
S. Pedersen - N.V. Pedersen // 1-0
Rasmussen - Bekker-Jensen / 0-1

Undertegnede vandt et lidt fjollet
parti mod en træt Klaus Berg. Mere
interessant var det, at både Nicolai
og Karsten tabte deres respektive
omkampe mod henholdsvis Steffen
og Simon. Aagaard vandt for femte
runde i træk (denne gang i et flot
parti over Jakob (kommenteret ne-
denfor) og var som en trold af en
æske pludselig med i topstriden ef-
ter at være startet med 0 af 3. Kim
knuste endnu en sicilianer (mod en
meget træt Christian) og var også
stadig med.

Stilling: 1. Nicolai 6, 2-6. Karsten,
Jacob, Steffen, Kim og undertegnede
5. Det rigtig sjove var, at alle de fø-
rende skulle mødes indbyrdes! Min
chance for at vinde DM var nu oppe
på hele: 12,5 procent.
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Dronningindisk / E12

Mit bedste parti i denne turnering (og
i lang tid) var imod turneringens yng-

ste deltager. Selv om Jakob havde
det hårdt, er der ingen tvivl om, at
han er et stort talent, langt større end
jeg nogen sinde selv var. Det er rart
at se, at dansk skak er i gang med det
generationsskifte, der gør mit for-
bundsskifte irrelevant for det dan-
ske landsholds fremtid.
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Denne lille sidevariant var på mode
for 6-7 år siden, så jeg tænkte at den
kunne være nyttig mod en 18-årig
med et begrænset teorikundskab.
������

Sådan spiller man normalt ikke. Sort
udligner nemt.
�����
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Men dette er et udtryk for overmod.
Jeg ville gerne udvikle løberen di-
rekte til d6, men nu bliver e6 lidt
svag. Det tog en del tid på uret at
rette op på dette problem, inden det
blev alvorligt. 7... Lb7 8. g3 Le7 9.
b3 0-0 10. Lb2 Sc6 11. Lg2 d5 var
nem udligning for sort i Hultin -
Brynell, Gøteborg 1996.
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Det gik op for mig, at efter 8... Le7
9. Lh3 Dd6 10. Sg5 Lc8, som jeg
havde tænkt mig, så kan hvid spille
11. cxd5, hvorefter jeg kun har 11...
Dxd5. At dette ikke er så enkelt end-
da (12. Sgf3? Sc6 13. 0-0 0-0 14.
Lg2 Lb7 var ganske uklart i Dankert
- Rhodin, Hamburg 1990) er en an-

den sag. Men Jakob havde helt sik-
kert fundet 12. 0-0!! med pointen
12... Dxg5 13. Se4 Dh5 14. Sxf6†
Lxf6 15. Lg2, og hvid vinder. Mit
træk i partiet gør mig klar til at be-
svare Sg5 med d5-d4 og e6-e5.
������

Jakob vælger at være mindre ambi-
tiøs.
���������������������������	��

På trods af det meget upraktiske 7...
d5 er sort sluppet godt fra åbningen.
Nu kommer det træk, hvor partiet
blev afgjort, og forskellen på 15 års
international erfaring spiller ind. Ja-
kob var bange for, at jeg skulle spille
Sfd7 og bruge e5-feltet. Men da hvid
altid vil spille f2-f4, er det et
fatamorgana. Sort skal altid spille e6-
e5. I partiet vælger Jakob at frem-
tvinge det mod tab af tid.
����	���

12. Sh4!? var sikkert bedre. Da Sort
gerne vil åbne linjer på kongefløjen
og ikke bryder sig om f2-f4 og Sh4-
f5, efter at sort går frem med bon-
den, skal han spille 12... g5! Nu har
hvid kun ét fornuftigt træk, så vidt
jeg kan se: 13. e5! (13. Shf3 g4!)
13... gxh4! og stillingen er ganske
uklar, men sikkert i nogenlunde ba-
lance.
�������������
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Der er intet for hvid på e6.
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14... exf4 15. e5!
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Jeg troede, han ville sætte springe-
ren på h4 for at sænke mig på konge-
fløjen. Jeg tror stadig, at det ville have
været en bedre idé.
���������

Ideen med dette træk er at true Sf6-
g4-e3, men først og fremmest at få
hvid til at svække sin kongestilling.
Jeg havde set, at efter 16... g6 17.
Sd3 gxf5 18. exf5 kan jeg ikke få
kontrol over e4-feltet på grund af
18... Se7 19. De2 Lxg2 20. Dxg2
Db7 21. Dxb7† Kxb7 22. Sf2!, og
hvid står godt nok, på grund af 22...
Sxf5? 23. Sh1!, og hvid vinder en
officer. Springeren står bedst på h1
på grund af 23... Sxg3 24. Sxg3 med
fortsat kontrol over e4.
�������

Hvid blev nødt til at tillade at sprin-
geren kommer ind. 17. Sd3 Sg4 18.
Sf3 Se3 19. Lxe3 dxe3 20. Te1 g6
21. fxg6 Dg7 22. Txe3 Dxg6 og sort
har storartet kompensation for bon-
den er en mulig, men ikke specielt
vigtig variant.
���������

Nu åbnes kongefløjen meget lettere.
En gammel grundregel siger, at man
helst ikke skal flytte bønderne, der
hvor man er svagest. Selv om det
havde omkostninger, skulle hvid
have ladet h2-bonden blive stående.
����	��

18. fxg6 Dg7 opnår hvid heller ikke
meget ved.
�������
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19. exf5 er helt umuligt nu. Jeg havde
overvejet 19... e4, men også et tårn
til g8 eller 19... Se7 ser godt ud.
���������������������

Jeg havde planlagt 20... Dxg3? 21.
Txf6 Dxd3, men så nu at 22. Tf3!
ville gøre en væsentlig forskel.
�����
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Dette er nok ikke en god idé, men
hvids stilling er allerede ulækker.
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Jeg havde oprindelig tænkt mig at
spille Ld6-c7, når dette kom. Med
angreb på begge fløje er det vigti-
gere at holde linjerne lukket så længe
som muligt end at tælle bønder. Så

gik det op for mig, at Ld6 er den
dårligste brik, jeg har, og en kombi-
natorisk idé udfoldede sig. På 2-3
minutter udregnede jeg resten af par-
tiet.
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Ellers slår jeg jo bare tårnet gratis.
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Dronningen skal kunne komme
hjem og dække g2.
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Med truslen 27... Txg2 fulgt af Dxd3.
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Jakob opgav på grund af 28. Sxd3
Txg2† 29. Dxg2 Dxd3, og selv om
hvid er foran med en bonde, er det
helt slut. Truslerne Dd4† og De3†
fulgt af Th8† vinder det hele.
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N.V. Pedersen - Rasmussen // 0-1
Aagaard - S. Pedersen // 0-1
C. Kongsted - Vang Glud 0-1
S.B. Hansen - Pilgaard 1-0
Bekker-Jensen - K. Berg 0-1

Jeg lagde ud med at vinde i bare 17
træk over Kim (DM-chance nu oppe
på 25 procent). Normalt er Kim alt
for god til at tabe på så banal en fejl,
og den eneste forklaring er udmat-
telse. Så skulle Steffen bare slå
Aagaard, og Karsten skulle vinde
over Nicolai for at jeg kunne få min
status som danmarksmester forlæn-
get med et år. De to partier endte selv-

følgelig begge remis. Omkampen
blev fulgt tæt via en bærbar compu-
ter fra hotelrestauranten på øverste
etage, hvor stævnefesten fandt sted.
Begge partier sluttede igen remis.
Under lynpartierne gik netforbin-
delsen pludselig ned. Undertegnede
efterlod den ellers lækre hovedret og
piskede ned i elevatoren. Da jeg kom
ned til spillesalen, kunne jeg noget
overrasket konstatere, at begge lyn-
partier var endt som de skulle, og
jeg derfor var danmarksmester 2006!
Jakob Vang Glud vandt sit første
‘rigtige’ parti i slutrunden:
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Dronninggambit / D31

Gladiatorskak systemet havde gen-
nem turneringen medført mange
tegn på træthed, og det var kun med
nød og næppe (og en masse kaffe og
cola), at jeg og Christian holdt ho-
vederne over brættet.
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Christian har op til turneringen for-
bedret sit åbningsspil – især med de
hvide.
�������������
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Tidens mode, blandt andet spillet af
Topalov.
�����������������

Hovedvarianten. Da hvid ikke læn-
gere har pres mod d5, kan sort spille
aktivt.
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Også 8.a3 er spillet ofte.
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Dronningen forlader tårnets linie, da
grus i systemet nemt kan opstå.
�������

Her ville 10. a3 lede til den gamle
hovedvariant, som på den det sene-
ste har vist sig ikke at være fuldstæn-
dig uden evner. F.eks. 10. a3 Le7
med uklar stilling.
���������

Out of book. Jeg sammenlignede lidt
med andre varianter og regnede med
at dette var korrekt. Det er det også,
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men senere falder jeg af teori-hesten.
�������

Hvid har opnået en meget behagelig
stilling.
��������

11... Le7 var hovedvarianten.
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Sort har visse problemer med sim-
pel udvikling – Jeg ville helst ikke
nødsage mig til at spille Ld7 endnu,
da muligheden for b5 + Lb5 fuldfø-
rer sorts udvikling direkte. Proble-
met er blot 13... b5 14. Ld3 Lb7 15.
Se4! Tac8! (hvilket jeg i øvrigt havde
overset) 16. Sxf6† Lxf6 17. Lxh7†
Kh8 18. Db1! g6 19. Lxg6 fxg6 20.
Td7 og hvid vinder.
�������

Et fint profylaktisk træk, der igen
forhindrer mange af sorts planer.
Løberen kan i mange varianter gå til
b1, hvorefter farlige mattrusler kan
opstå.
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Med planen e6-e5.
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15... e5?? 16. Sg3
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18. Se4 var jeg mest bange for un-
dervejs – sort klarer sig med aktivt
spil, men hvid får løberparret. 18...
Sxe4 19. Txd7 g5! Var min ide, der
redder sort.
�����������������

Efter en meget vellykket åbning be-
gynder Christian at spille upræcist.
Få træk får pludselig stillingen til at
vippe over til sorts fordel.
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Der skal være plads til løberen på c8
– ikke e8.
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22. Txd8 Txd8 23. Txd8† Sxd8 er
formentlig blot remis.
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En standardidé fra mange bøger. Byt
ét tårn! Under partiet var jeg temme-
lig optimistisk her. Sort har overra-
skende gode muligheder på konge-
fløjen på grund af terrænovervægten.
For hvid er magten over d-linien
nyttesløs, da sort kontrollerer de
potentielt-problematiske felter. Hvid

skal derfor spille aktivt og generere
modspil – i en begyndende tidnød
misser Christian et par chancer.
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24. h4 var nødvendigt.
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Med remistilbud. Stillingen er sta-
dig ca. lige, men går man 10 træk
tilbage, er det kun sort, der har gjort
fremskridt. Så nej!
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Sorts brikker står optimalt og angre-
bet startes!
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27... h4 28. Sf1 e5 29. Txc6! bxc6
30. Sxe5 er uklart.
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Christian ser ikke min idé, men 28.
fxg4 hxg4 ser bestemt heller ikke
optimalt ud. Sort har pres mod h2.
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Slår hvids sikre bondekæde i styk-
ker.
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Sort har klar fordel pga. bondestruk-
turen. Hvids h-bonde er ikke en po-
tentiel fare.
�������
����

Trætheden spiller ind, og jeg over-
ser temmelig forfærdeligt, at 37...
Se5† 38.Kh3 Sf3 er helt slut for hvid.
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Trætheden spiller til mit held også
ind hos Christian. Efter 39. Kg5 er
stillingen ca. lige, da sort jo ikke har
en skak på g8! Løberen dækker fel-
tet!
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Og Christian gav op. Ikke nogen fin
afslutning, men midtspillet beviser,
hvor lidt småfejl der skal til, for at en
gunstig stilling pludselig bliver kri-
tisk. ���
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Hvis man kigger på tabellen for par-
tier med almindelig betænkningstid,
kan man se, at jeg faktisk fik flest –
kan man deraf udlede, at det var ret-
færdigt, jeg vandt? Nej, for så var
forløbet temmelig sikkert blevet an-
derledes, og Nicolai havde nok ikke
spillet hurtigt remis med Kim og
Christian.

Sådan som det kom, var jeg gan-
ske enkelt ekstremt heldig. At DM
skal afgøres på to lynpartier, hvor
udfaldet faktisk kunne have givet tre
forskellige mestre (hvis Jacob havde
vundet over Steffen, havde han haft
bedst korrektion), er efter min me-
ning alene nok til at diskvalificere
gladiatorsystemet. Selve korrek-
tionssystemet var også lidt mærke-
ligt: Først talte vundne ordinære par-
tier, dernæst vundne hurtigskakpar-
tier, så indbyrdes opgør, og ved fort-
sat ligestilling (mellem mere end to!)
omkamp i hurtigskak.

Men hvorfor bruger man ikke al-
mindelig korrektion? Hvis man skal
tage gladiator-systemet alvorligt, bør
en sejr vel være en sejr? I så fald
burde Karsten Rasmussen være til-
delt titlen, for han slog simpelthen
alle de øvrige i toppen!

Der er flere ting galt med gladia-
torsystemet:

1) Det er for hårdt! Man får slet
ikke tid til at slappe af eller spise, når
man hele tiden skal spille og forbe-
rede sig på at spille. Skak bør være
en blanding mellem sport, kunst og
videnskab – i gladiatorsystemet er
det kun en sport.

2) Det er (for) uretfærdigt! Resul-
taterne i hurtigskak og lyn kommer
til at vægte alt for meget, og de hele
point klumper feltet for meget sam-
men.

Så set fra spillernes side duer det
ikke. Men der var nogen, som kunne

���	�	���#D8"	����

�



���� �,��+6 �%

lide det, og det var publikum! Hver
dag var der stuvende fuldt i kom-
mentatorsalen, hvor Per Andreasen
diskede op med dugfriske analyser
og røverhistorier.

Afslutningen kunne da heller ikke
være mere spændende, så selv om
kvaliteten faldt proportionalt med
spillernes energiressourcer, fik pub-
likum masser af spænding og drama
flere gange dagligt. En medvirkende
årsag til publikums begejstring kan
dog være det fremragende arrange-
rede DM og de fine omgivelser på
Hotel Hvide Hus.

Til slut en lille vurdering af hver
enkelt spillers turnering:

����
�9���6 Var lidt ude af form
og fik også problemer med fysikken
som turneringen skred frem. Han vil
nok helst glemme turneringen så hur-
tigt som muligt.

��$�8�������6 Spillede en god tur-
nering og fik vist farligheden i flere
partier. Det afsluttende parti var dog
en farce.

;���+�>�	��A���6 En meget talent-
fuld ung mand. Desværre er åb-
ningerne ikke helt gearet til så gode
modstandere, men det bliver der sik-
kert rettet op på?! Løb tør for energi
mod slutningen.

�#�!!�	�8����
�	6 Var ikke i bed-
ste form og havde en noget ujævn
turnering. Fik for få point i rigtig
skak, men var til gengæld utrolig
effektiv i omkampene (4 af 4!).

��1�����>��8����
�	6 Havde titlen
i sin hule hånd efter en effektiv tur-
nering. Om det var manglende energi
eller nerverne, der kom i vejen, er
svært at sige. Jeg ærgrer mig stadig
over Vesterhavsturneringen i 2002,
så jeg ved, at selv om tiden siges at

læge alle sår, kan det godt tage lang
tid. Nicolai har åbenlyst stormester-
styrke, og hans eneste større svag-
hed er, at han nogle gange balance-
rer på kanten af ukorrekt opførsel i
tidsnøden – en dårlig vane, han for-
håbentlig slipper af med, når han
snart bliver stormester.

;�1�+��������6 Fik dispensation
til at være med, selv om han faktisk
stiller op for Skotland ved det kom-
mende OL! Han startede skidt, men
sluttede stærkt af. Det vigtigste for
ham er jo at komme over 2500, og
DM gav et lille nyk i den rigtige ret-
ning, så han er sikkert tilfreds, selv
om han kun var et lynparti fra at
vinde DM. Hans partier svingede
(som sædvanlig) mellem det sublime
og horrible.

?���
#��	� ��	�
#��6 Startede
friskt og med en rigtig god indstil-
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Kandidatklassen havde i år 36 spil-
lere med et ratingspring fra 2007 til
2316. Men ratingtal skal man efter
min mening ikke lægge for meget i.
Min egen favorit var IM Tobias Bent
Christensen eller Bo Jacobsen. Af de
unge ‘kendte’ jeg kun Stefan Chri-
stensen, som jeg havde fået bank af
før, og dem øst for Jylland kunne for
mig lige så godt have været russere.

Jeg opfatter mig selv som en, der
er holdt op med at spille seriøs skak,
og som i mange år stort set kun del-
tager i holdkampe. Til daglig kigger
jeg aldrig på skak, og jeg ville derfor
hurtigt ud af gængse teorivarianter,
men alligevel prøve at holde gryden
i kog.

Min lillebror sagde til mig, inden
jeg tog af sted: ‘Du ved godt, det dér
overhovedet ikke handler om skak,
men om, at du prøver at blive 20 år
igen!’ Nå, men af sted kom jeg sam-
men med min coach, Niels Christian
Strauss, som ikke havde deltaget i
DM siden 79.

I starten af turneringen er det fuld-
stændig umuligt at finde ud af, hvem
der er med, og hvem der ikke er, men
efter 4 runder tegnede der sig et bil-
lede med Tobias Christensen og Ste-
fan Christensen med 3½. Jeg selv
havde 3 sammen med Jakob Aab-
ling-Thomsen, Steffen Slumstrup
Nielsen, Lars Hansen og Jan Rode
Pedersen, som  jeg ellers havde vun-
det over i 2. runde.

I den vigtige 5. runde spillede To-
bias og Stefan remis (ja, det må man
sørme gerne i kandidatklassen uden
at skulle stå skoleret om aftenen) Jan
Rode vandt over Aabling, og jeg selv

vandt et heldigt parti mod Lars Han-
sen. Det er som bekendt bedre at
være heldig end god!

I næstsidste runde var det så me-
ningen at Tobias skulle vinde over
mig, og Stefan over Jan. Men det
gik til alles overraskelse stik mod-
sat. Inden sidste runde var det så kun
Jan, mig og Bo Jacobsen, der kunne
vinde. Bo Jacobsen var selvfølgelig
(tænkte jeg) nået op på 4½, og kunne
så i sidste runde ‘bare’ vinde over
Jan, mens jeg skulle tabe til Stefan,
for at han skulle vinde. Det lå i kor-
tene, at jeg havde den bedste korrek-
tion. Man er igen gået væk fra om-
kampe – en rigtig god idé.

Bo pressede Jan og stod efter nogle
timer rigtig godt, så godt, at jeg turde
tilbyde remis. En remis, Stefan hel-
digvis ikke ville have, for pludselig
lavede Bo et skidt træk og gav i sin
ærgrelse op, men bagefter fandt de
ud af, at Bo stadig stod bedst!? Jeg
fik stillet et forrygende kongeangreb
op, hvor de fleste brikker pegede lige
ned i fjæset på kongen. Fedt 1-0, og
korrektionen viste, at jeg var foran
Jan (som altså kun tabte til ham den
gode).

����	�9���#
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Dronningebondespil / A47
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Normalt spiller jeg altså ikke dette
træk, men jeg var virkelig bange for,
at Stefan havde gennemtærsket de
få åbninger, jeg normalt spiller.
�������������������������������	������

���	��

ling. Til sidst løb han desværre helt
tør for energi. Han er markant bedre
end sit ratingtal.

	���#��	���6 Var ikke i den bed-
ste form. Burde have lavet flere point
i både rigtig- og hurtigskak. Det
sidstnævnte er jeg åbenbart elendig
til! Er selvfølgelig glad for titlen!

��$�	� 9�����:;�	
�	6 Spillede
en fin turnering i ordinær skak, men
er åbenbart endnu ringere end jeg til
hurtigskak – tabte fem ud af seks
omkampe!

���
#�	�*�
$�

�	6 Spillede en
glimrende turnering, men det ko-
stede helt sikkert mange kræfter, for
han lignede en levende død efter sid-
ste runde. Karsten forsøger at spille
på et meget højt niveau, og det lyk-
kedes i flere partier. Desværre er
bundniveauet ikke så højt, så der
kom et par kiks ind imellem, ellers
havde han måske vundet DM.

Og til allersidst en tak til Aalborg
Skakforening for et flot arrangeret
stævne.

��	$���
$�
#�� for veteraner
blev 70-årige Jørn Moestrup, Læ-
seforeningen Odense, med 4 point,
foran Per Petersen, Thy Skakklub,
og Holger Vestergaard, Herning
Skakforening, 3½.

��	$���
$�
#�� for juniorer
blev bedst placerede junior i Kan-
didatklassen, 18-årige Kristoffer
Dyrgaard, Frem Skakklub.

��	$���
$�
#�� i lynskak blev
Allan Stig Rasmussen, Jetsmark
Skakklub, efter finalesejr over
Mads  Boe, Århus Skakklub.

�/����+�������� havde i alt 195
deltagere fordelt i 12 grupper.
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Af Søren Brautsch
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Nu var jeg glad for stillingen. Det
ligner en Colle, som jeg havde på
repertoiret i gamle dage. Vi skal
spille længe; jeg vidste jo ikke, om
jeg skulle have en kvart, en halv el-
ler en hel.
������������
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Ja, jeg kan simpelthen ikke lade være
– der kommer nok en mat!
������
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Med remistilbud, inderst i min sjæl
troede jeg ikke på det kongeangreb,
og nu taber hvid jo en bonde, troede
vi begge to. Stefan sagde nej tak og
trak:
����������

Det viser sig at være alt for farligt at
gå efter bønder.
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Hvid er parat til at ofre en kvalitet.
�������
�

Det var det træk, vi begge to for nogle
træk siden troede var godt. Vi havde
begge overset, at der er et OK felt til
dronningen.
�����������������������

Ifølge Kai Bjørnskov, der har med-
kommenteret partiet til Haderslev
Skakklubs ‘Bondefangeren’, griber
sort fejl her. Bedre var 21... Ld6 22.
Th3 Dxc2 23. hxg5 Le7 24. gxf6
Lxf6 25. Td1, og hvids angreb er
gået i stå.
�������'����

Igen havde 22... Ld6 været meget
generende og bragt sort i fordel. Nu
lægger hvid op til det store angreb:
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Sort er helt færdig. På 23... Txg5 24.
Kh1 kommer det andet tårn i g-li-
nien. På 23... fxg5 kommer 24. Dh6
med ideen f6.
����������������'����

Kai Bjørnskov har følgende smukke
gendrivelse af 24... hxg6: 25. fxg6,
Txg6† 26. Kh1, Kf8 (26... De8 er
ikke bedre) 27. Lb4!! De6 28. Dh8†
Dg8 (efter 28... Tg8 er der mat i 8,
begyndende med 29. Txf6†) 29.
Txf6† Ke8 (29... Txf6 30. Dxf6† og
31. Dxe7 mat!) 30. Txg6, Dxh8 31.
Txh8† Kf7 32. T8h6 Lxb4 33. Lh5!
med klar gevinst.
���������
���������������������'����
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Sidste fusk – don’t slå den!
�������

Dækker g-linien. Enden er nær.
�������
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Sort kan ikke længere dække alle
sine svagheder.
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... samt opgivet. ���

Slutstillingen i toppen:
1. Søren Brautsch 6 (korr. 23½)
2. Jan Rode Petersen 6 (korr. 21½)
3. Tobias Bent Christensen 5
4. Nicolaj Lars Palm 5
5. Bo Jacobsen 4½
6. Stefan Christensen 4
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Dansk Skak Journalistforenings spe-
cialpræmie for det meste seværdige
parti i basisgrupperne havde flere
glimrende kandidater, bl.a. et kon-
sekvent angrebsparti med to kvali-
tetsofre. Men i sidste ende faldt val-
get på nedenstående parti fra Basis
5, gruppe 2, hvor den blot 11-årige
Mads Andersen fra Skanderborg
Skakklub viser overblik og kreati-
vitet ved at stoppe op midt i afbyt-
ning og i stedet for at slå tilbage op-
stiller mattrusler. Angrebstrækkene
fører til stor positionsfordel, og kort
efter vinder Mads et par bønder, sam-
tidig med, at han kombinatorisk af-
vikler til slutspil.
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Spansk / C70
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For at ophæve den generende bin-
ding med Lxa2 fulgt af De6, men
hvid har stillet sine brikker harmo-
nisk op og når at stikke en kæp i hju-
let. I stedet skulle sort have udført
planen ved straks 17... Lxa2 18. Txa2
De7 19. Sg3 De6 med kun beskeden
hvid fordel.
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Automattrækket er jo 19. Txa2, men
Mads lader hjernen og ikke hæn-
derne bestemme.
����	����

Truer 20. Lxf6 gxf6 21. Dxh6, så
sort har ikke tid til at redde løberen
hjem.
���������������
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Hvids positionsfordel i kraft af Sf5
og tryk mod begge fløje er håndgri-
belig, men sort kunne forsøge et for-
svar baseret på 23... Tg8 fulgt af Df8.
Nu afvikler Mads med en fiks to-
trækker:
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Hvid har konsolideret sine mer-
bønder, og resten er let.
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Partier, resultater og mange fotos:
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For 15 gang afholdt Association
Max Euwe denne specielle turnering,
hvor der dystes i både blind- og hur-
tigskak.  Organisationen er grund-
lagt af milliardæren og k-skakver-
densmesteren Joop Van Oosterom
og arrangerer flere forskellige tur-
neringer, hvor ‘Amber Rapid and
Blindfold Chess Tournament’ er
spydspidsen. Opkaldt efter datteren
Amber der for øvrigt var på kost-
skole i England, så kun søsteren sås
under turneringen.

Alt, hvad organisationen rører
ved, gennemsyres af eksklusivitet.

(����$+��:#��	���	�6

Ved ankomsten foregår den sidste
transport fra Nice til Monte Carlo
for spillerne og VIP’ere med heli-
kopter. Mere jævne folk nøjes med
limousinetransport.

For anden gang var der dansk del-
tagelse. Bent Larsen deltog i den
første med et udbytte på 8 point (den-
gang spillede man kun hurtigskak,
ikke blindskak). I år var det Peter
Heine Nielsen, der sneg sig ind i det
fornemme selskab på 12 spillere,
hvoraf 9 er blandt de 11 bedste ak-
tive spillere på verdensranglisten.
Ligesom ved VM i Libyen og super-

turneringen i Dortmund havde jeg
fornøjelsen at ledsage Peter som se-
kundant. Det faktum, at han er vest-
europæer og har deltaget i Dortmund
sidste år, har sikkert haft indflydelse
på, at han blev inviteret. Om spar-
ringen med Anand også har be-
tydning er uopklaret.

Selve turneringen spilles som sagt
i luksuriøse rammer, men også enkle.
Oosterom interesserer sig ikke for
markedsføring. Et spillelokale og en
tilstødende privat bar tilsat nogle
skakbrætter, TV til livetransmission
og et bordfodboldspil udgør grund-
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fundamentet. I spillelokalet er der
oftest kun nogle få heppere, typisk
fruer til spillerne. Oosterom, som
aldrig er kommet sig fuldt over et
alvorligt hjerteanfald for 12 år siden,
kommer også forbi spillelokalet de
fleste dage, inden han bevæger sig
ind i baren. Enten for at spille lidt
kort eller lytte til kommentarer fra
en altid snakkende Ljubojevic, der
har en mening om det meste. John
Nunn er også til stede under hele
turneringen og tilhører ligesom
Ljubo den inderste kreds af organi-
sationen. Han har sikkert også en
mening om tingene, men er en mere
tilbageholdende og velovervejet
type. Spillerne kommer i forskellig
grad forbi og giver et besyv med.
Generelt kan det være svært at følge
med for en spiller med mit niveau,
da analyserne nærmest aldrig under-
støttes af et bræt. Der skal måske øves
blindspil. Mere sandsynligt er det, at
det ikke er nødvendigt.

Spillernes tilgang til turneringen
virker generelt klart mere afslappet
end til andre superturneringer. Såle-
des analyseres der ofte mellem da-
gens to partier. Alvoren skal dog ikke
undervurderes. Det er trods alt rime-
lige beløb, der spilles om.

En spiller som Leko, der i Dort-
mund altid var høfligheden selv, men
også noget tillukket, joker om situa-
tionen, hvor han taber på tid i en
remisstilling mod Grischuk, fordi
han mister kontrollen med muse-

styringen. Han fortæller historier om,
hvordan der gennem tiden har været
konflikter på det ungarske OL-hold,
hvor specielt de yngre spillere som
han selv, Judit og Almasi ikke fik
deres mening igennem – i modsæt-
ning til Portisch. Om den nuværende
formand for den etiske komite i
FIDE, Azmaiparaschvili, der i hvert
fald også kender til mindre etisk kor-
rekt adfærd, og som måske derfor er
særligt kvalificeret til embedet.

Efter turneringen forfalder han
endda til at spille børneskak. Det har
han ikke spillet siden 1989. Efter han
kommer på hold med Aronian, be-
gynder han ligefrem at vinde (hver
gang). ‘Aronian gets white and at-
tacks. I get black and defend. I like
black. I am a pupil of Adorjan’
(kendt ungarsk remisspiller og for-
fatter til bogserien Black is ok).

Topalov er meget sammen med
manager Danailov, men har bestemt
også en slap line. I efteranalyserne
af det afgørende parti mellem Moro-
zevich og Van Wely er hollænderen
ret ærgerlig, da han mener at have
misset gode gevinstchancer. Topa-
lov blander sig i analyserne uden at
være særlig heldig. Efter at have sun-
det sig lidt griber han pludselig fat i
løberen og placerer den på e4, og
siger med høj stemme: ‘A move of
the world champion. Watch it’.

Den absolut største ‘galning’ er
Aronian. Han besidder en evne til at
tale og grine konstant. Det sker i sam-
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...mod:

Peter Leko, Ungarn (2740) ............................ 0 ½
Vassily Ivanchuk, Ukraine (2729) ................ ½ ½
Veselin Topalov, Bulgarien (2801) ............... 0 1
Levon Aronian, Armenien (2752) ................. ½ 1
Loek van Wely, Holland (2647) ................... 1 0
Alexander Morozevich, Rusland (2721) ....... ½ 0
Alexander Grischuk, Rusland (2717) ............ ½ 0
Francisco Vallejo Pons, Spanien (2650) ....... 0 ½
Viswanathan Anand, Indien (2792) .............. ½ 0
Peter Svidler, Rusland (2765) ....................... 0 ½
Boris Gelfand, Israel (2723) .......................... ½ 0
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Er Morozevich verdens bedste
blindspiller, er Viswanathan
Anand lige så indiskutabelt fø-
rende i hurtigskak. Han har bl.a.
vundet sammenlagt i Amber-
turneringerne 1994, 1997, 2003
og 2005 før altså nu også i 2006.
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Turneringens præmiesum var
216.000 Euro, hvilket ikke af-
holdt spillerne fra at slappe af i
hinandens selskab. Hver runde
bestod i blindskak (25 min. til
hele partiet + 20 sek. pr. træk)
og hurtigskak (25 min. til hele
partiet + 20 sek. pr. træk).
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3. runde, hurtigskak:
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En anelse paranoidt, men man bør
måske bemærke, at Carlsen brugte
samme trækfølge mod Topalovs se-
kundant Cheparinov ved World cup-
pen sidste år. Reelt er trækket en lille
bøn, please, lad være med at spille
benoni!
����������������

Han insisterer.
�������

Jeg anser egentligt benoni for at være
ret tvivlsomt. Sort tager en risikabel
struktur for et vist taktisk modspil.
Men det er svært i praksis, og mit
valg er typisk dansk. Vi vil hellere
vores patentsystemer end det rent
principielle. Ikke nogen god lang-
sigtet strategi.
������������	�����

5... Sc6 6. Lg2 Db6 Slog netop
Cheparinov mig med i Wijk aan Zee
2005. Uforberedt på det var jeg ikke.
�������������	
������������	��������

���������������

11. Lf4! En vigtig finesse, som jeg
først bemærkede, da Kasparov slog
Timman med det i Reykjavik Rapid
2004. Det oplagte Te1 er for rutine-
præget.
���������

Topalovs idé, som han brugte i for-
rige års turnering til at slå Ivanchuk
med. Hvids Se5 skal kunne besva-
res med 11... Tc8. 11... 0-0 12. Se5
Db6 havde Beliavsky en vis succes
med mod mig i den spanske liga. Jeg
klarede remis, men åbningsproble-
merne løste jeg ikke. 13. Te1 Le6
14. Sd2 Tac8 15. Db3 Sh5! var glim-
rende for sort. Man bemærker, at Te1
kostede tid.
�������

12. Se5 Tc8 13. Sd2 0-0 14. Db3 er
en uheldig trækfølge: 14... Sxe5 15.
Lxe5 Sg4! og løberen er i proble-
mer, da Lf4 kan besvares med g5!

menhæng med, at sandheder omgås
med den yderste lemfældighed. I
starten er hans skakspil forholdsvis
afbalanceret. Lige inden spillet mod
Peter spørger han således en hol-
landsk spiller, hvad han bør trække
som 1. træk. To minutter derefter
udfører han trækket. Henimod slut-
ningen af turneringen udarter det til
de særeste åbningsvalg. Således ban-
ker han blandt andet Svidler med sort
i et eksperiment, som han endda selv
beskriver som vanvittigt (hurtigskak
11. runde, Svidler - Aronian: 1. e4
Sc6 2. Sf3 e6 3. d4 d5 4. Sbd2 Sf6 5.
e5 Sg4 6.Sb3 Ld7 7. c3 f6 8. Sh4 f5
9. Sf3 Sh6 10. c4 dxc4 11. Lxc4 Sf7
12. 0-0 De7 13. Sc5 Scxe5 14. Sxe5
Sxe5 15. Lb3 0-0-0 16. De2 Sg6 17.
Sxd7 Txd7 18. Lxe6 Kb8 19. Lg5
Dxg5 20. Lxd7 Ld6 21. g3 Td8 22.
Db5 Se7 23. Le6 h5 24. f4 Df6 25.
Dc4 h4 26. g4 g5 27. gxf5 Sxf5 28.
Dd5 Sxd4 29. Lg4 gxf4 30. Tad1
Sc2 31. Lf3 c6 32. Db3 Se3 33. Lxc6
Dg7† 34. Kh1 Sxf1 35. Txf1 Lc5
36. Lg2 Td2 37. Df3 Le3 38. De4 a6
39. b4 h3 40. Lf3 Txa2 0-1).

Risikovilligheden skyldes nok
blandt andet, at han trods alt ikke
synker helt i bund rent resultat-
mæssigt igennem turneringen. Sik-
kert også, at han trænger til afkob-
ling efter sejrene i knockout-VM og
Linares. Måske er selvtilliden også i
top eftersom han i skak-afarten
Atomic Chess (når en brik bliver
slået, ryddes samtidig alle nabofelter)
er helt uforlignelig. Adskillige for-
søger at tage kampen op imod Aro-

nian i denne disciplin, uden at være
i nærheden af at slå ham, selv om
han konsekvent spiller a tempo, sam-
tidig med at han forklarer varianter,,
som blot gør Grischuk, Van Wely
og Peter til store spørgsmålstegn. Det
sker selvfølgelig tilsat hans karak-
teristiske let barnlige latterklukken.

Hans største oplevelse under tur-
neringen er dog måske, da han i
fridagens laserspil, hvor deltagerne
spurtede rundt i en 3-dimensional
scenografi og plaffede løs med laser-
pistoler, fik ram på Anand, og højt-
råbende bekendtgjorde: ‘I beat
Anand, I beat Anand’.  Det er endnu
ikke lykkedes for ham i skak.

Jeg selv bliver også udsat for hans
cirkusengelsk, da jeg efter turnerin-
gen får ham lokket til at jorde mig
fuldstændig i lyn. ‘My friend Ras-
mussen. Come on, don’t look so shy.
My friends always beat me in blitz’
kluk-kluk. Tennisægget indfinder
sig hurtigt, trods en pæn gevinst-
stilling til Rasmussen i andet parti.
Det holder ikke at sætte et tårn i slag.
Nå, Heine er også engang blevet
udsat for samme behandling, og når
jeg bliver gammel, kan jeg prale med,
at jeg har spillet mod verdensrang-
listens nr. 3.

Ellers er turneringen kendt for sine
traditioner. Inderen er for hurtig for
alle i rapid, mens den følsomme
Morozevich, som sjældent ses i an-
det end spillelokalet, er eminent i
blindfold.

Peters præstation er også en gen-
tagelse .... af Dortmund.
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12... 0-0 Var fint spilleligt, da jeg
ikke kan slå b7 pga. Sa5.  13. Sbd2
Sh5 (13... Db6 giver trækomstilling)
14. Dxb7 Sxf4 15. Dxc6 Sxg2 16.
Kxg2 anså jeg for en af de kritiske
stillinger. Computerne har en vis til-
tro til sort, men jeg tror, sorts aktivi-
tet er af mere midlertidig karakter,
og jeg er trods alt foran med en
bonde.
����	������������	�������
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15. Te1 ville give trækomstilling til
Ivanchuk-partiet, men denne forbed-
ring var en del af mine forberedelser
før Dortmund, hvor jo Topalov var
blandt deltagerne. Ideen er ret sim-
pel, d4 skal lægges under pres, tår-
net hører derfor hjemme på d1. Jeg
erindrer fra analyserne dengang, at
jeg havde en vis tvivl: er det virkelig
alt, hvad hvid kan opnå? Men jo mere
jeg analyserede på det, jo mere til-
trukket blev jeg af hvids stilling, sort
står over for nogle ganske ubehage-
lige slutspil.
������	�������	���	����������

På sin vis vile jeg foretrække at
tvinge ham til at bytte på b3, men
på17. Ld2 frygtede jeg 17... Dc7!,
og som vi ser i partiet har hans bonde-
stilling også visse ulemper.

���������������������

18... Lxc4 19. Sxc4 Txc4 20. Tfc1
Tfc8 21. Lxb7 Txc1† 22. Txc1
Txc1† 23. Lxc1 er meget fordelag-
tigt for hvid. Løberpar, majoritet på
dronningfløjen og en konge på vej
mod d3, hvorefter bonden på d4 er
svag.
�����
��

Jeg undretrykte trangen længe, men
her kom tårntrækket hen i den åbne
linie uden yderligere grund. Måske
jeg var lidt bange for, om sort ville
spille f6, for at underminere c4, men
f.eks. 19. b3 ville tage hånd om det
problem.
�����������������
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Alt er hertil gået som en drøm, en
god hjemmeforberedelse er gået rent
ind, jeg har fået en klar slutspilfordel,
og endda helt uden risici. De næste
to træk er jeg meget tilfreds med,
primært fordi det lykkedes at igno-
rere mine umiddelbare impulser.
Skrækscenarier med en sort sprin-
ger på c5 er urealistiske, der er me-
get lang vej fra h5. Og godt nok har
sort en svag dobbeltbonde i b-linien,
men den er svær at angribe. Men
gennem at åbne a-linien bliver b7
svag. Sort står formentligt til tab.
20... h6 21. a4! Lc5 22. Sd3 Tdc8
23. a5 Sf6
Topalov forsvarer sig opfindsomt,
men strukturen er håbløs, og der er
bestemt flere måder at konvertere den
hvide fordel.
����������������������������������

På sin vis ikke nogen praktisk bega-
vet løsning fra min side, men hel-
digvis er der en taktisk løsning.
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Den afgørende finesse. Hvid vinder
en officer.
����������������
���
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32... Tb2, påpegede Anand, var sid-
ste chance for at fighte. Vil jeg vinde
enkelt, er jeg nødt til at finde: 33.
Ta8 (33. Lxb8 Txb6 er pointen) 33...
Lh3 34. Txb8† Kh7 35. f3 Tg2† 36.
Kf1! og sort kan intet fornuftigt
bruge sin afdækkeskak til.
��������

Topalov havde tydeligt overset dette
træk, og efter lidt betænkningstid
kom hånden som tegn på opgivelse.
Trods alt et stort øjeblik for mig. Selv
i disse tider, hvor der er nogen at
vælge imellem, har jeg aldrig før
slået en regerende verdensmester.
���

4. runde, hurtigskak:
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Engelsk / A31

Aronian kender jeg fra dagene hos
Wattenscheid i Bundesligaen hvor
vi var holdkamerater i tre år. Under-
holdende har han altid været, men
selv om talentet var åbenlyst, kom
det sikkert bag på andre end mig, at
han har positioneret sig så kraftigt i
verdenseliten på det seneste. Han er
for øvrigt en stor beundrer af Lar-
sen, ’50 udvalgte partier’, som fin-
des i en piratudgave på russisk, var
indgangsvinklen dertil. Frygtløs-
heden og viljen til at lægge modstan-
deren under pres går igen hos dem
begge. Efter Wijk aan Zee og Linares
var Aronian tydeligt træt og tog løst
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på opgaven. Det ses tydeligt i det
følgende!
������	
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Der tegner sig et mønster i mit åb-
ningsspil.
������������	������

Typisk Aronian. Han ved, jeg elsker
min løber på g2, så det skal undgås
for enhver pris. Han spiller ofte man-
den, ikke bolden.
���	����������
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Problemet ved sorts opstilling. Hvid
får et godt ‘pindsvin’.
����������������������������������	���
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Jeg holder meget af Subas interes-
sante observation om pindsvine-
opstillingerne gående på, at da hvids
brikker står optimalt, men stadigt
intet konkret kan foretage sig, står
sort bedst, da han rent faktisk kan
forbedre sin stilling! Ikke at jeg tror
på det, men her vælger jeg dog at
spille ud fra devisen om, at hvid skal
foretage sig noget, inden sort bliver
fuldt organiseret. For de mere seriøse
studerende kan jeg anbefale Ka-
sparov - Kramnik fra deres match i
Moskva, hvor Garri viste, at selv en
langsom hvid opstilling er chance-
rig for hvid. Men den slags er svært
at styre i hurtigskak.
��������������������������	������

En begavet måde at bekæmpe min
plan på, nu må jeg tabe tid med et
lidt klodset tårntræk.
����������������	��������������
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En anelse optimistisk, men da jeg her
havde brugt en del tid, og han stort
set intet, er der fornuft i galskaben.
Desuden spiller hans enorme plus-

score mod mig i lynskak nok ind,
han har snydt mig før!
����������������������������	��

19. Kh1 Lxh2 20. Sc6 angiver Nunn
som den bedste måde at imødegå
sorts modspil i sine kommentarer i
New in Chess.  20... Lxc6 21. dxc6
Se5 22. Txa6 Sh5 23. Se4 og sorts
angreb er ved at løbe ud i sandet.
�����������������������������������

En ubehagelig overraskelse, det be-
gynder at minde lidt om en konge-
inder, der er gået galt for hvid, men
fomentligt er stillingen objektivt ok
for mig.
�������
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Helt klart spillet med forventningen
om, at jeg ville opgive!
����	���������������

Igen et typisk tema fra kongeindisk.
Af og til kan hvid overleve sorts
frontgennembrud, væsentligt er det
at løberen kan gå imellem på g1,
hvilket Aronian tydeligvis havde
overset.
�������
���

På sin vis er han heldig. I betragt-
ning af, at han satte en officer i slag,
har han glimrende kompensation.
�������

25. Ta5 for at dække springeren på
d5 anbefaler computerne, men fin-
der selv, efter lidt eftertænksomhed,
at 25... Lxd5 26. Txd5 Sf6 giver ri-
melige modchancer.
����������������
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Lidt af en kold dukkert. Hvad der
lignede en nem sejr pga. min mod-
standers fejlberegning har udviklet

sig til en livsfarlig kongeflugt. Hel-
digvis havde jeg for lidt tid på klok-
ken til at filosofere over den slags.
���������
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32... Lxe3†! 33. Lxe3 Dxb2† 34.
Ke4 Dc2† 35. Td3 Tb4† 36. Ld4
Sc5† 37. Dxc5 Dxc5 38. Ta8† Df8
39. Txf8† Kxf8 angiver Nunn som
et bedre forsvar for sort. En god
pointe, det slutspil vinder hvid
næppe, computernes optimisme til
trods.
�������

33. Ta8† Sf8 (33... Te8† 34. Kc3
Sb8 35. Txb8!) 34. Kc4! angiver
Nunn og Fritz som den præcise træk-
følge. Korrekt.
��������

33... g6! gør en markant forskel, 34.
Dxd7 Lxg1 35. Dd8† Kg7 36. Df6†
Kh6 og mærkeligt nok har jeg ikke
mere end evigskak.
���������	
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Problemet ved 33... h6. Sort er tun-
get ind i et tabt slutspil.
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Lidt afsluttende præcision. Lb4 kan
ikke forhindres, og sorts fribønder
er ikke nær langt nok fremme til at
volde problemer. Dagen efter slog
jeg Wan Vely og var pludseligt på 5/
9! Men det blev desværre Dortmund
om igen, og jeg raslede hele vejen
ned igennem feltet. Et par gode
skalpe blev det til, men ambitionerne
om at hævde sig i turneringen blev
ikke indfriet.
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Man kunne jo vente en reaktion, ef-
ter Topalovs fantastiske serie sejre i
2005, kulminerende med den flotte
triumf i San Luis. Men den kom ikke
i Wijk aan Zee, selv om Vishi Anand
fik lov at være med på deling. Den
kom i de første seks runder af turne-
ringen i Morelia-Linares!

Men derefter kom der en reaktion
på reaktionen!

Det minder mig lidt om, da Por-
tisch startede med 1½ af 5 i Linares
– men sluttede på +1!

– Lajos har nemlig en skarp sans
for det latterlige.

Sådan sagde mine kanariske ven-
ner. Det giver vistnok ingen mening
i den nøjagtige oversættelse. Men
hvis en indgroet ulyst til at blive til

grin er en fordel for de stærkeste
stormestre ... Nok om det. Lad os nu
være alvorlige:

Det begyndte i 1. runde. Veselin
Topalov havde ikke en chance mod
russeren Peter ‘Tetra’ Svidler. (Tetra
har selvfølgelig noget med brikker
at gøre, men det betyder simpelthen
fire. Han har vundet fire russiske
mesterskaber).
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Pillsbury, Tarrasch og Th. Haahr er

tre af de mange, der har forstået, at
e5-bonden muligvis er kommet for
langt frem. Senere forstod Kramnik
det bedre end Garri Kasparov.
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Af Bent Larsen
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Det lettede. Hvid slap af med den
dumme bonde på en pæn måde.
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18... c5 19. fxg7!
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Kongen skal skam med frem.
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38... a4 var vist sejere.
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40... Td7 41. f7†!
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Eller 47... Lf8 48. Te8
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Jeg sætter ikke noget ?, men 52...

Te2 53. f8D Tg2† var selvfølgelig
‘bedre’.
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Dronningen er en stærk brik –
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– den indfører et ganske uskakligt
hasardmoment i vort ædle spil (stærk
københavner omkring år 1900).

Sådan blev det ved. Efter 4. runde
var Leko og Svidler i spidsen med
3½, Topalov og ‘Paco’ Vallejo Pons
lå sidste med 1 point. I 5. runde vandt
Topalov over Ivanchuk, men i 6.
runde gik det galt igen, mod Vallejo
Pons, og nu delte han jumbo-plad-
sen, med Bacrot.

Hvad skete der derefter? Der er
frit spil for bulgarske romanfor-
fattere. Måske sagde Veselin bare til
sig selv:

– I morgen er sidste runde her i
Morelia. Det er lidt for grinagtigt, at
jeg har tabt halvdelen af mine par-
tier i Mexico.

Eller måske var han i en identitets-
krise, havde ligefrem glemt sit eget
navn.

Eller havde den unge sekundant
Cheparinov først nu fået computeren
til at virke?
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Han afviste i hvert fald let Lekos
hvide gevinstforsøg, og efter en kort
pause forsatte man i Linares, der som
bekendt ligger i Spanien. Dér star-
tede Veselin med tre gevinster. Må-
ske var det maden i Mexico, der ikke
passede ham. I Spanien har han jo
den ene af sine hjemmebaner.

Pludselig var han på en delt an-
denplads! Sammen med Aronian  og
Radjabov, et point efter Leko, der
førte med 6½ af 10.

Som jeg selv har skrevet, og som
trofaste læsere måske husker endnu:
på en god dag er det næsten nem-
mere for ham at vinde med Sort. Et
eksempel:
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Slavisk / D11
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Frækt. Han har ikke rokeret, Lf8 er
ikke en gang kommet ud.
Min egen yndlingsfrækkert i lig-
nende stillinger er for resten Lb4!?
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Interessant nok. Træskotrækket er
Db2.
��������������������

Af dette ‘par’forstår jeg Td8, men
h3...
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Enten er Hvid skuffet eller alt for
optimistisk. Han må have brugt for
meget tid.
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Vægtskålene står ikke længere i ba-
lance!
Det lyder flot. Men det står vistnok
et halvtræk for tidligt. Måske havde
Hvid endnu en chance med 28. b5!,
f.eks. 28... axb5 29. Dxb5 Txd2 30.
Sxd2 Txd2 31. Dxb7.
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Duer ikke, men hvad gør det? Sorts
næste træk kan være De2, Dg4, Dd6
eller Sd4, vist også Lh5 eller De7.
����������������������

Nu kommer de små julelege, eksem-
pelvis 34. Sb1 b5! 35. Txc6 Lxe4
36. Tc3 Lxf3† 37. Kh2 e4 38. Txd3
exd3 39. Kg1 g5! og vinder!
���������������	�����������	��

Uhha! Men der truede jo Lf7.
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Truer både på d3 og på a2.
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Tror jeg nok. Der står bare 0-1. Val-
get mellem 39. Tb5 Sc5 og 39. Tc4
Sa2 er umuligt.

Et hurtigt kig på et godt parti af
franskmanden:
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Modtaget dronninggambit / D24
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Sådan gjor’ vi ikke i 50’erne.
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For dybt for mig.
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Og vinder! 20. Sxc4 Sxc3 og 20.
Lxc4 Sxe3 koster en pjæs.
��������	�������
������������
��	��

��������	��������
��	��������
�����

����	������������	��������������

�������������
���������������������

��������	���	
����������	�������� !�

�"#�$�

Sådan ska’ den synges! (Tak til Erika
Voigt og Osvald).

Storform kontra nerver
Leko var i storform, det beviste han
i Morelia. Men i Linares prøvede han
at spille forsigtigt. Det værste var, at
han ikke engang turde vinde en ge-
vinststilling:
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En kommentator foreslår 13... Le7.
Svaret er vel 14. Sa5. Lad mig fore-
slå 13.... Tc8.
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Meget bedre end 15. Sa5. Dronning-
afbytning er gunstigt for Hvid, den
sorte dronningfløj er svag. De3† er
endnu værre.
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Et behjertet forsøg. Hvid har selv-
følgelig store gevinstchancer, endog
efter 21... Da4 22. Dxa4 bxa4 23.
Lxa6. Mod 21... 0-0 er 22. Ld3 mu-
ligvis og 22. f4 brandsikkert meget
kraftigt. Der er andre muligheder,
som 21... g6 eller 21... Dc7. Men efter
21... h5 22. g5 g6 er Sorts chancer
måske forbedret en smule.
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En idé var endnu Da4.
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Det er for lyst. 24. Dxe7? Tfe8 25.
Dxd6 Ted8! eller 24. Ld3 g6 25.
Dxe7? Tfe8!
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Mod 25. fxg6 er 25. Lh3 fantastisk.
Mod 24... f5, 25. Dxe7.
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Remis??
Uhyggeligt. Leko har spillet flot,
hvorfor vinder han ikke. Hvad er han
bange for efter 25. gxf7† Txf7 (25...
Kxf7? 26. Lc4!) 26. Txh5. F.eks.
26... g6 27. Lc4! Eller 26.... Dd8 27.
Ld3 med stor fordel.
Nå, jeg faldt ned igen og fandt fak-
tisk noget uklart: 25. gxf7† Txf7 26.
Txh5 d5!
Den ‘isolerede dame’ på e1 i Leko -
Radjabov var helt rigtig. Her var den
på a5 stadig en smule aktiv.

I næstsidste runde tabte Leko til To-
palov, der til lejligheden var blevet
højvidenskabelig positionsspiller.
Han stod lidt bedre, men Leko kunne
måske have holdt det. Mange husker
vel endnu sidste parti i matchen mod
Kramnik. Da skulle Leko også bare
have remis.

Derefter stod de lige på førsteplad-
sen! De to samt Aronian og Rad-
jabov. Nu regner man med, at bul-
gareren vinder. H.C. Andersen kun-
ne ikke have skrevet det bedre.

I sidste runde holdt Paco remis
mod Topalov. Bacrot remiserede
med Radjabov og Ivanchuk med
Svidler. Men Aronian vandt tur-
neringen ved at vinde over Leko.

Nogen stor overraskelse var det
ikke. Armeneren vandt jo også i de-
cember i Sibirien. Og Lekos ner-
vesystsem var i en elendig forfatning:

8�#���D����,�%��-

D�"�	����	��	�,�%��-

Spansk / C88

������������	
��	�������������������

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

������������������������������	���

��������	��������������

Dette træk kan jeg slet ikke lide.
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Sort tager initiativet!!
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Det er begyndt at gå galt, og så ser
det som bekendt ud, som om alt,
hvad Hvid har foretaget sig, var for-
kert. Selv h3.
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Den første.
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Nummer to.
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Nummer tre. Hvid opgav.

Derefter stod det altså sådan: Levon
Aronian 8½ point, Topalov og
Radjabov 8, Leko 7½, Ivanchuk og
Svidler 6½, Bacrot 6, Vallejo 5.

En detalje: Hvis Topalov havde
vundet i sidste runde, var han blevet
udråbt som vinder, pga. flest gevin-
ster.

Nogen lang hvilepause fik de
trætte kæmper ikke. Monaco stod for
døren. Med blindskak og det hele.
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Det starter med finalerunde 1, hvor
Axel Nielsen skriver, at efterhånden
som det viste sig, hvor stærke de
stærkeste lande var, ‘kunne vi ikke
undgå at føle en vis lettelse over, at
vi var kommet blandt mere jævnbyr-
dige modstandere’. Hvem? Ikke
Palle Nielsen, der efter Helsinki 52
havde sagt, at det havde overrasket
ham, hvor svage kendte internatio-
nale mestre var. Heller ikke under-
tegnede, der i Amsterdam scorede
71% på førstebræt. (Men Palle sco-
rede 72!).
3½ mod Finland, Harald Enevold-
sen måtte nøjes med remis. Men vi
skal se J. Vesterinen - Palle Nielsen.

;��>�
#���	�	

8���������
�	

Siciliansk / B95

������������	
������������������	��

	
�����	�����������������������������

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

	
���������	�������
��	�������
���
�

�����
���
�������������������	���

��������	��������������
���

AN kommenterer, at bedst var Kb1
med hensigten 19... Td8 20. e5! Men
Sort har sandelig andre muligheder.
F.eks. 19. Kb1 Tb8 med truslen
Txb2†.
Men i 2006 ser jeg ikke noget godt
mod 19. Df4, f.eks. 19... h6 20.
Thg1!
Vi kom til diagrammet!
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Hvad trækker Sort?
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Sort uheld for Hvid. Alle hans an-
grebsbrikker står i slag. 26. Sd6†
Dxd6.

Kun et sølle point mod Østrig og kun
to mod Schweiz, hvor jeg ellers gør
mit bedste for at sætte humøret i vej-
ret:
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Axel sætter ? og siger, at h6 var nød-
vendigt. For os andre er 16. Sf7† det
morderiske svar.
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3½ mod Norge, og så i 5. runde Ca-
nada. 2-2. Fire hvide sejre. Palle
Nielsen - Bohatirchuk stod sådan ef-
ter 30... Sf7-g5
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Men hvad det helt nøjagtigt var, den
ukrainske mester, der havde 3-0 mod
Botvinnik, lod slippe ud over tæn-
dernes gærde, det kan jeg virkelig
ikke sige (Skakbladet nr. 6, 2005).
Jeg kendte kun et af ordene, tsjort.
Det betyder Fanden. De andre 20-
30 ord udgjorde muligvis sætninger.
Jeg ved det ikke.

Mine kommentarer til partiet mod
Silvino Garcia i Havana 1967 (Skak-
bladet nr. 5, 2005) var bevidst en
smule provokerende, men den ene-
ste, der rykkede i felten, var den
utrættelige Bjarne Bæk fra Skive.
Det er jo ikke nok med, at jeg er
antiautoritær. Der skal selvfølgelig
også være en opposition mod min
autoritet.
Men jeg synes desværre, at samar-
bejdet mellem Bæk og hans compu-
ter fungerer dårligt. Bæk stiller til-
syneladende ingen spørgsmål. Ap-
paratet indbyder ellers til det, alle-
rede ved 10. træk.
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E90 / Kongeindisk

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

�������������������	���������

Det var vistnok allerede her, den
uudgrundelige pakistaner Sultan
Khan spillede sin hest til d2.
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Lundin mente, at straks Se8 var
bedre, det tvinger næsten Hvid til at
spille g4, men både De2 og Dc2 er

da også interessante, men compute-
ren er så tilfreds med Sc5, at den her
erklærer, at Sort har udlignet!
���	���	��

Petrosjan i 1965:
– Sådan spiller Geller, og han kom-
mer mærkeligt nok altid godt fra det,
Sc5 uden a5 ...
Jeg synes ikke, at 10. b4 Sa6 11. a3
f5 er fristende for Hvid. Og jeg fandt
så på et afskyeligt tempotab, der kun
var beregnet til at vinde dette ene
parti.
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Men Bæks computer siger ! og ‘lille
fordel for Hvid’!
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Kære skibonit! Anser apparatet 9...
Se8 for en fejl? Er den i sit ‘biblio-
tek’ endnu? Du kunne da godt have
spurgt!
Det ender jo med, at programmet
ukritisk tror på mine kommentarer!!
Jeg tror ikke, de er så pålidelige.
Som allerede skitseret var jeg under
tidspres. Jeg tror nok, Frederiksborg
Amtsavis fik en sending fra Canada,
og senere fik Informator noget fra
Kartago, efter Interzoneturneringen
i Sousse. Hvad jeg fandt ud af i Gen-
tofte, i de første fire måneder af 1968,
det er selvfølgelig meget bedre, men
det står ingen steder.
Vi går videre:
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Her satte jeg et ?, og det mener jeg
vistnok endnu. Jeg vidste nemlig
ikke under partiet, hvad jeg skulle
spile mod Sa6.
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Født 26/11 1892 i Ukraine. Vandt
Kiev-mesterskabet 1910 foran bl.a.
Bogoljubov, og blev nr. 3 i mester-
skabet for Rusland 1912, og nr. 3 i
mesterskabet for USSR 1923 og
1924. I 1927 nåede han den delte 1.
plads i USSR-mesterskabet sammen
med Romanovsky. Modsat Sovjet-
unionens kommende verdensmester
Mihail Botvinnik, som han besej-
rede 3-0 i indbyrdes partier, var han
ikke tilhænger af socialismen, og da
han som røntgenspecialist og chef
for et forskningsinstitut fik mulig-
heden efter tyskernes erobring af
Kiev, brød han båndene til USSR

og slog sig i 1948 ned i Canada. Her
valgte han at skrive sit navn Bohatir-
chuk, og på sine ældre dage deltog
han i korrespondanceturneringer.
Han døde 4/9 1984.
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Her ville jeg meget gerne have at
vide, hvad programmet mener om
stillingen efter 19... gxf5! At Hvid
får for meget for kvaliteten efter 20.
dxc6 Lxc6 21. Lxf5, det vil jeg ikke
diskutere. Men efter 20... Dxc6! reg-
ner jeg med 21. Sf3, og derefter sy-
nes jeg, det hele bliver alt for ind-
viklet. ‘Uklart’!
BB har vel snakket lidt med maski-
nen, men konkluderer bare, at Hvid
vandt uden på noget tidspunkt at
have stået dårligt. Næh, men ved 10.
træk stod jeg jo efter apparatets på-
stand i overkanten...
(Partiet sluttede, i sort tidnød: 19...
cxd5? 20. fxg6 Lxh3 21. Txh3 bxc4
22. Teh1! e4 23. f3 exf3(?) 24 Dh2
Sh5 25. Txh5 Dxg6 26. Sxd5 Tae8
27. Sf4 Txf4 28. gxf4 Te2 29. f5
Lxb2† 30. Kc2 opgivet).

Hvad handlede Alekhines doktoraf-
handling om (Skakbladet nr. 7,
2005)? Kotov siger ‘Kinesiske fæng-
selsvæsener’. Det har jeg faktisk set
engang, så min formulering var uhel-
dig. Men jeg tog det ikke alvorligt.
Den senere verdensmester i skak har
garanteret ikke haft tid til en Kina-
rejse.

Henning Andersen er næppe den
eneste, der har undret sig over min
korrektion til 50 Udvalgte, parti nr.
3 mod Harald Enevoldsen (Skak-
bladet nr. 2, 2006). Glem det! Det er
noget så uhyggeligt som en fejl.
Den variant, jeg angav i bogen, ser
ud til at vinde. Den anden må vist
bygge på noget lignende som unge
Lothar Schmids drøm, da han havde
forlagt sine briller. Han drømte om
sit hængeparti mod Eisinger. En fan-

tastisk variant! Da han vågnede, så
han, at varianten ikke duede pga.
Kd7. I drømmen var dette felt op-
taget, af brillerne! På lignende vis
linien f2-c2...
I øvrigt, Eisinger. Han var holdkap-
tajn for tyskerne i Siegen 1970. De
var indkvarteret på samme hotel som
vi andre, 15 km fra spillestedet. En
dag i bussen kom han og satte sig
ved siden af mig. Han fortalte om 9.
april 1940. Han havde været med ved
landgangen i Korsør. Man satte en
løjtnant i land med motorcykel og
hvidt flag, og han nåede frem til ka-
sernen, netop som man var ved at
uddele ammunition. Han forklarede
kommandanten, at det ville jo være
meningsløst og tragisk at udgyde
blod. Så overgav ‘vi’ os, og bagefter
spiste danske og tyske morgenmad
sammen. – Danskerne kunne med
største lethed have kommet noget i
teen. Men sådan tænkte vi ikke den-
gang.
Jeg lyttede interesseret, jeg var jo kun
fem år i 1940, men husker den april-
dag meget tydeligt.
I 1952 tog jeg på cykel tre uger i
Tyskland. Ved udkørslen fra Braun-
sweig kom en håndværker op på si-
den af mig. Studenterhuen, som jeg
kun brugte på den tur, afslørede jo
min nationalitet.
Han havde været heldig. Han var
nemlig, efter en kort tørn på Øst-
fronten, blevet sendt til Danmark.
Højer! Hos bageren havde han købt
en hel liter flødeskum. Han satte sig
i klitterne, åd dette hvide luksus-
produkt og brækkede sig noget så
eftertrykkeligt.
Det var med nogen lettelse jeg hørte,
at nu skulle han til højre.
Et par år efter så jeg den herlige film
‘Wir Wunderkinder’, hvor det i star-
ten hedder, at før krigen havde de
været på ferie i Danmark, et vidun-
derligt land, hvor mælk bruges til at
lave smør, ikke kanoner!

I Skakbladet nr. 2 kommenterede
Lars Schandorff et meget fint parti
fra divisionsturneringen, LS - Sune
Berg Hansen. Men efter tæppefald
faldt jeg over noget. Hvis Sune havde
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Problemskakrubrikken må desværre
undværes i dette nummer,  da Hans
Larsen har været ramt af sygdom.
Også julekonkurrencens løsninger
må af samme årsag udsættes.
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spillet 49... Ta6, ville denne stilling
være opstået:
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– Det fristende 51. d5 er ikke godt
nok. Med 51... Lc4 52. d6 Lxb3 53.
d7 Le6 holder Sort formentlig remis.
Hertil er jeg fuldstændig enig. Men
jeg er en ondskabsfuld læser.
Rigtigt er 51. c7! – fulgt af en lang
forklaring.
Philidor roterede, og jeg tænkte, at
udråbstegnet må betyde sådan noget
som:
– Jeg ved det godt, monsieur opera-
komponist, men dette er en undta-
gelse.
Jeg kan ikke finde en remis for Sort,
men vil bare antyde, at der er en tredje
mulighed: 51. Sa5!
En randspringer! Ja, men i nogle
varianter skal den videre til b7, og
pludselig hjælper den d-bonden til
d8 eller snupper bonden på e4.
Men den charmerende variant, der
lige skal vises, er 51. Sa5!? Lb5? 52.
d5! Ta8 53. d6(!) (53. Sb7 vinder
også) 53... Txa5 54. d7 Ta8 55. Lb8!
Og læg mærke til, at hvis den hvide
konge ikke havde gemt sig på h2,
ville Ta1† fulgt af Td1 have ødelagt
det hele.
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Tårnafbytning?
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Løberafbytning?
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Dronningafbytning?
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Vælg det bedste!
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Hvor skal slaget stå?
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Angreb!
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Springeren er i slag!
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Hvor er akilleshælen?
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En prekær situation!
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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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27/5. – Allerød Skakklub indbyder til
8 runders hurtigskak lørdag den 27.
maj, 2006. – Spillested: Centerhallen,
M.D. Madsensvej 16A, 3450 Allerød
(2 min. fra station). – Spilledag og
tid: Knock-out: Lørdag 10.00-ca
20.00 (indskrivning senest 9.30). –
Turneringsform: Deltagerne opdeles
i 4 ratinggrupper. De 16 højest ratede
spiller en dobbeltrundig knock-out
turnering (4 højestratede seedes). Det
samme gælder de 16 spillere, der er
nummer 17-32 i ratingordenen. Der
er altså to K.O.-grupper! Spillere, der
slås ud af knock-out grupperne ind-
går efterfølgende i øverste Schwei-
zer-gruppe. De resterende deltagere
(ratinggruppe 3 & 4) spiller i neder-
ste Schweizer-gruppe. Alle partier
afvikles med 25 min. betænknings-
tid. Ved uafgjort match i knock-out
grupperne findes en afgørelse i et lyn-
parti. – Præmier: Fire præmier i  begge
K.O. grupper samt i øverste Schwei-
zer-gruppe. Garanteret 1. præmie på
2.000 kr i øverste K.O. gruppe og
1.000 kr i nederste K.O. gruppe. I
ratinggruppe 3 og 4 går 100% af ind-
skudet til præmier. – Indskud: 125 kr.

Betales før første runde. – Tilmelding:
Senest torsdag den 25. maj kl. 18.00
til Lars Johansen. Spurvevang 7, 3450
Allerød. Tlf. 25 16 07 77. Email:
Spurvevang@Tdcspace.dk. – Gode
kantineforhold forefindes på spille-
stedet. – Sponsor: Advokatfirmaet
Birger Hagstrøm, Frederiksberggade
2, 2., 1439 Kbh.K.

G*�?�0����� ��

4/7 - 1/8. – Fire indledende turnerin-
ger med uafhængig tilmelding, tirs-
dage kl. 10-15, udendørs på Stege
Torv, afsluttet med finalerunde tirs-
dag d. 1/8 kl. 10-14. – 1. pr. 2.000 kr.
– Arrangør: Øernes Revision og Møn
Skakklub.  – Indbydelse, deltagerliste
og information: www.revisor-frr.dk
og www.2-hk.dk/moen/.
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14/7 - 16/7. – Bornholms Skakklub
indbyder til sin årlige sommer-
turnering. – Spillested: Aakirkeby-
hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakir-
keby, Bornholm, Danmark. – Spille-
dage og tider: Fredag d. 14 - søndag
d. 16 juli 2006. Fredag 19.00-24.00.
Lørdag og søndag 10.00-15.00 og
15.30-20.30. – Betænkningstid: 2 ti-
mer til 40 træk, derefter ½ time +
opsparet tid til resten. – Indskud: 120
kr. – Præmier: 400 kr. og 200 kr. evt.
3 præmie i Monrad-gruppe. – Elo-
rating: Turneringen Elo-rates hvis be-
tingelserne er opfyldt. – Tilmelding:
Senest den 9. juli 2006, via enten:
www.bornholms-skakklub.dk/tur/
bss2006/ eller Per Rasmussen, email:
webmaster@bornholms-skakklub.dk,
tlf. 56 49 51 13. – Overnatning: Det
er muligt at overnatte i Aakirkeby-
hallens soveafdeling, til lave priser.
Overnatning skal bestilles direkte hos
Aakirkeby Hallen på tlf. 56 97 46 22
(det er muligt at overnatte til man-
dag). – Rygning: Rygning er ikke til-
ladt i spillelokalet. – Mad: Mad og
drikke kan købes på spillestedet. –
PS: Vi får det sædvanlige lokale i år.
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24/7 - 28/7. – Skødstrup Skakklub
indbyder til den 26. koordinerede
Sommer EMT i de gode lokaler på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Der spilles 5 run-
der Monrad med færdigspil den 24.-

25.- 26.- 27. og 28. juli kl. 18.30 til
23.30. 2 t. til 40 træk, ½ time til re-
sten. – Indskud 150 kr. I grupper med
16 spillere vil 1. præmien være 1000
kr. Gode ratingpræmier. – Tilmelding
senest 18. juli til Willy Møller Niel-
sen, Bondehaven 30, 8541 Skødstrup,
tlf. 86 99 24 61, wmn@mail.dk.
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2/8 - 13/9. – Herved indbydes til EMT
i Skanderborg med afvikling på føl-
gende onsdage: 2/8, 9/8, 16/8, 23/8,
30/8, 6/9 og 13/9, alle dage kl. 1900.
– Turneringsregler: Der spilles i 8-
mands grupper, evt. Monrad i neder-
ste. Der spilles efter DSU’s regler for
koordinerede EMT. FIDE-regler. –
Turneringen Elo-rates. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer og deref-
ter ½ time + opsparet tid til resten. –
Spillested: Niels Ebbesen Skolen,
Højvangens Torv 4, Skanderborg. –
Røgfri spillelokaler. Rygning skal
foregå udendørs. – Deltagerbetaling:
M-kl. 150 kr., B-kl. 125 kr. GM-IM-
FM-WGM-WIM-WFM er fritaget
betaling. – Faste præmier: Mester-
klasserne: 1. pr. 1500 kr., 2. pr. 500
kr., 3. pr. 200 kr. Basis-klasserne: 1.
pr., 1000 kr., 2. pr. 400 kr.,  3. pr. 200
kr. Ved ligestilling deles præmierne.
– Bonuspræmier: I alle klasser gives
en tillægspræmie oven i normal-
præmie: ved 7 p. gives 500 kr., 6½ p.
400 kr., 6 p. 300 kr., 5½ p. 200 kr., 5
p. 100 kr. Præmierne udbetales, som
gavekort til Brugsen og Kvickly. –
Andre præmier: Vinder af Mester 1
får oven i normal- og bonuspræmie
2000 kr. (omkamp ved ligestilling:
2 partier hurtigskak). Vinder af Me-
ster 2 får oven i normal- og bonus-
præmie 1000 kr. (omkamp ved lige-
stilling: 2 partier hurtigskak). – NB:
Såfremt der måtte være afbud hen-
holdsvis den 2/8 og/eller den 9/8 (sko-
lernes sommerferie), da vil partierne
den 2/8 blive afviklet tirsdag den 15/
8 og partierne den 9/8 blive afviklet
tirsdag den 22/8 i vores klublokaler i
Skanderborg Sundhedscenter, Syge-
husvej 7, Skanderborg, begge dage
kl. 19.00. – Tilmelding: Senest 26/7
til Bjarne Berring Rasmussen, Mur-
sejlervej 8, 8660 Skanderborg, tlf. 86
52 35 28 eller 40 75 21 54, email:
berring@rasmussen.mail.dk. Eller
Hans Buttenschøn, tlf. 86 52 23 35,
email: hans.buttenschon@mail.dk, el-
ler på: www.skanderborgskakklub.dk.
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28. Copenhagen Open

Politiken Cup

@0��"�#�0	�"	��������	���	4����	�;�� 	��	8�
���:�������)	��	�!3�� ���� �����	���>����	&���������4���)	-�����)	��� 	�5�>�����2��	$�A���)	'�������
@�����#��������
� .!������������� �7�����
� ������������ ���!� ������

8����������

A-gruppe: 22.-30. juli 2006
 Åben for alle, uanset rating

 • 9 runder schweizer • 40 træk i 2 timer + 1 time til resten •
• Samlet præmiesum 96.000 kr., heraf 30.000 kr. til ratingpræmier •

• Indskud: FM / WFM 500 kr.,  juniorer (f. efter 1985) 600 kr., seniorer
(f. før 1941) 600 kr., spillere med Elo 900 kr., uden Elo 1.000 kr. •

B-gruppe: 23.-29. juli 2006
For spillere med max. 1600

Festivalskak med syv partier uden
rating-overmatchning!

• Schweizersystemet • 2 timer til hele
partiet • 1. pr.  rating 1000-1300 såvel

som 1301-1600: 2.500 kr.
• Indskud (for alle deltagere): 600 kr.

Tilmelding (begge grupper):
Lars Bech Hansen,

Hjertebjærgparken 20,
DK-4340 Tølløse.

Tlf. 26 32 63 58 Email: formand@ksu.dk
Bemærk: Ved tilmelding og betaling før

1. juli gives 100 kr. i rabat på indskuddet!

Information, program og online-tilmelding:

www.politikencup.dk
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Løsninger til taktikøvelserne
side 43.

1. Vassili Smyslov
Mark E. Taimanov

29. USSR mesterskab, Baku 1961.
24... Txc1 25. Dxc1 Ta1! Den lange
diagonal bør man altid være op-
mærksom på. 26. Dxa1. Smyslov
finder sig i det. Alternativet 26. Dc7
Dxh3 27. Dd8† Lf8 28. Dh4 Dxh4
29. gxh4 Sxd3 er uspiseligt. 26...
Sf3† 27. Txf3 Lxa1 28. Kg2 Db3.
Det kører bare hjem. 29. Tf2 Kg7
30. h4 h5 31. g4?! hxg4 32. h5 gxh5
33. Tf5 Dd1 34. Kg1 h4 35. Tg5†
Kf8 36. Tf5 h3 37. Th5 Le5. 0-1.

2. Kaido Kulaots
Arne Matthiesen

Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
25. Sxf7! Kvalitetsgevinst! 25...
cxd4. Den simple pointe er selvføl-
gelig 25... Txf7 26. dxc5 Dxc5 27.
Dxc5† bxc5 28. Txd8† etc. 26. Sxd8
dxe3?! En anelse bedre er vel 26...
Txd8 27. De4 e5 28. Tg3, om end
udfaldet bliver det samme. 27. Txd6
Txd8 28. Txd8 e2 29. T8d7†. Mere
præcist er 29. T1d7†! Kc6 30. Td6†
Kc7 31. Txe6 Kxd8 32. Txe2. 29...
Kc6? 29... Kc8. 30. T1d6†. Sort
opgav. 1-0.

3. Ferenc Peredy
Andreas Bang

Budapest Spring Festival 1988. 21...
Db5† 22. Dc4 Tc8! Nemt, hvis man
har set det før! 0-1.

4. Bonno Pel
Li Shilong

Wijk aan Zee III 2001. 25... Txf3!!
26. Dxf3 Tf8 27. De2. Eller 27. Dh1
Sf2 etc. 27... Tf2 28. Lxa6 Sxa6. 0-
1.

5. Juan de Roda Husman
Li Shilong

Wijk aan Zee III 2001. 18... Sxf4!!
19. gxf4. Der er intet godt afslag på
tilbudet: 19. h3 Sxg2 20. Kxg2 Lxc3
21. Dxc3 Le4† 22. Kg1 Se5. Og 19.
exf4 Ld4† 20. Kh1 Sf2† etc. går
heller ikke.

19... Dh4 20. h3 Df2† 21. Kh1
Lxc3! 22. hxg4. Der er mat efter 22.
Dxc3 Le4! 23. Tg1 Dg3. 22... Lxd2
23. Dxd3 Lxe1 24. Sd7. 24. Sc4 er
bedre, men ændrer ikke resultatet.
24... Dh4† 25. Kg1 Lf2† 26. Kf1
Lxe3 27. Dc2 Tbd8. 0-1.

6. Istvan Palvolgyi
Peter Szilagyi

Holdturnering, Budapest 1983. 30...
Tf3! 31. De1 Tc8! Set før? Sort ero-
brer f2. 32. De4? Sammenbrud. Da
det kun er en bonde, der tabes, kunne
hvid sejt forsøge 32. Kg2!? Txf2†
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5/8 - 12/8. – Vanløse Skakklubs tra-
ditionelle sommerturnering afholdes
igen i år lige efter afslutningen af
Politiken Cup i perioden 5-12/8. Tur-
neringen markerer denne gang klub-
bens 75 års jubilæum. Der spilles 7
runder på hverdage kl. 18-24 og lør-
dag-søndag kl. 13-19. Mandag er fri-
dag. – Form: Mesterklasse + basis-
grupper med ca. 20 spillere inddelt
efter rating. Mesterklassen Elo-rates,
idet der tilstræbes en stærk topgruppe
på 16-20 Elo-deltagere. Hvis betin-
gelserne er til stede, vil eventuel M2
og 1. klasse også blive Elo-ratet. –
Turneringen er røgfri, men der kan
ryges på udpegede gangarealer. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,
derefter 1 time + opsparet tid pr. spil-
ler til resten. – Præmier: Klubbens
jubilæum markeres bl.a. ved at vi ind-
skyder en ekstra sum i præmiepuljen,
således at der garanteres en 1. præ-
mie på 3.000 kr. Desuden er der fine
gruppe- og ratingpræmier. – Tilmel-
ding: senest 31/7 til Morten Møller
Hansen tlf. 43 45 45 49 eller email
mmhansen@privat.dk . Oplys: navn,
klub, DK-rating og Elo, fødselsdag,
tlf.nr. og evt. email-adresse. – Ind-
skud: IM og FM gratis, Elo over 2200
indskud kr. 120, øvrige kr. 150, der
indbetales på klubbens giro 6 47 84
33 eller senest ved 1.rundes start. –
Køkkenet sørger for øl, vand, kaffe,
sandwich, varme pølser m.m. – Vel
mødt til Vanløses 75 års jubilæums
turnering!
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Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Erritsø Kr. Himmelfartsdag
25/5 - 28/5

Kronborgturneringen
25/5 - 28/5

21. Vesterhavsturnering
8/7 - 15/7

11. Horsens Lang Weekend
27/7 - 30/7
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Christensen & Christensen

33. Dxf2!? Lxf2 34. Txc8. To tårne
mod dame kan undertiden udrette
mirakler. Dog ikke her. Med fort-
sættelsen 34... Le3! 35. Td1 (eller
35. T1c2 Dd4!) 35... Dxa2† 36. Kh1
Db3! 37. Le2 Ld4 etc. ville sort
komme til afgørende angreb.

Efter det mindre fornuftige dame-
træk var spillet hurtigt forbi: 32...
Txf2 33. Txc8 Te2†. 0-1.

7. Tamas Hradeczky
Peter Szilagyi

Holdturnering, Budapest 1983. 49...
Lh3†!! 50. Kxh3. Hvid må tage af-
sked med damen, for 50. Kf2 Tf4
eller 50. Kh2 Txh4 51. Dxc6 Lxf1
mat er værre. 50... Sg1† 51. Txg1
Dxf3 52. Tdf1 52... Db3. Forment-
lig spiller tidnød en rolle her (52...
Dg4†!). 53. Tf2?! (53. Te1) 53...
De6† 54. Kg2 Txh4 55. Tf3 Tb4
56. Th1† Kg6. Tidkontrol og kapi-
tulation. 0-1.

8. Victor Ciocaltea
Svetozar Gligoric

Alekhine Mindeturnering, Moskva
1956. Gligoric har det behagelige
valg mellem to gode fortsættelser.
Interessant er således 24... Lxg4! 25.
Se6 (eller 25. fxg4 Sxd5 26. Dxh7†
Kf8 27. Dh2 Dxg5 med angreb) 25...
Lxe6 26. Te3 Se4 27. Txe4 Dxe4!
28. Dxe4 Lh3† 29. Ke1 Txe4 30.
fxe4 Lg2 med to plusbønder.

Men Sf4 virker noget overbela-
stet, så derfor: 24... Sh5! 25. gxh5.
Efter 25. Se6!? Sg3† 26. Kg2 vin-
der sort nemmest med 26... Dxe2†!
27. Kxg3 Le5† 28. f4 Dxc4 29. Tf3
Dxd5 etc. Men nu blæser huset om-
kuld: 25... Txf4 26. Dh2 Dxg5 27.
hxg6 h6. Med materialegevinsten
vinder sort naturligvis let, men
27...Txf3†! giver faktisk mat i ti træk,
begyndende med 28. Txf3 Dc1† 29.
Kg2 Txe2† 30. Tf2 Txf2† 31. Kxf2
Ld4† 32. Ke2 Dxb2† etc. 28. Txb6
De5 29. Df2 De7 30. Th2 Ld4. Hvid
er færdig, f.eks. 31. Dg2 De3. 0-1.

9. Anatoly Karpov
Mark E. Taimanov

Mindeturneringen for Oktoberrevo-
lutionen 1917, Leningrad 1977. 37...
Ta1! 38. Tb1. Oprindelig anset for
en af verdensmesterens sjældne fejl.
Nutidige maskinanalyser viser dog,
at stillingen er tabt, uanset hvad hvid
gør. På 38. De2 kunne der således
komme 38... Dc5! 39. b7 Dc2!! 40.
b8D Dxe2 41. Dc7† Kh6 42. Th3†
Kg5 43. Dd8† Kf4 44. Th4† Sxh4
45. Dxh4† Ke3 46. Dg5† Kd4 med
sort sejr.

Nu kom det overraskende 38...
Sg3†!!, og Karpov kunne godt se 39.
hxg3 Ta8!! Tårnets nærmest sensa-
tionelle returnering og overførsel til
h-linjen er direkte afgørende. En
klassiker. 0-1.
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Slutstilling: 1. Arne W. Larsen,
Hvidovre, 13½, 2-3. Bent Skov, Aal-
borg, og Jens Haagen Hansen, Kø-
benhavn, 12½, 4. Aksel Ros, Hille-
rød, 12, 5. Chr. Waagner Nielsen,
Egå, 11½, 6-7. Niels Bertelsen,
Brøndby, og Svend Erik Andersen,
Taastrup, 11, 8. Niels Pedersen, Nibe
8½, 9-10. Stig Dresling, Farum, og
Aage Justesen, Nørre Alslev, 7½, 11-
12. Poul Andersen, Middelfart, og
Ejnar Møller Kristensen, Esbjerg, 6,
13. Jens L. Hottrup, Birkerød, 5, 14.
Kurt Aalbæk, Århus, 4½, 15-16. Hjar-
ne Dyrsting, Virum, og Kaj Vinding
Pedersen, Nykøbing, Sj. 3½, 17.
Fritz Rasmussen, Frederikshavn, 0.

Peter Lindegaard

/:��:��

Slutstilling: 1-2. Aage Justesen, Nør-
re Alslev, og Kim Holm Hansen,
Tranekær,  5½, 3. Chr. Waagner
Nielsen, Egå, 4, 4. Edvard Hess, Her-
lev 3, 5. Fritz Rasmussen, Frederiks-
havn 2, 6. Jens Hottrup, Birkerød, 1,
7. Tage Larsen, Frederiksværk, 0 (+).

M-04-02 er sidste 7-mands gruppe,
der afsluttes.

Peter Lindegaard

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

KØBES:

Udendørs skakbrikker. – Niels
Linde Olsen, 55 72 08 87.

SÆLGES:

Kotov: Das Schacherbe Alje-
chins, 1+2, samlet 300 kr. – Erik
Hoffmann, 45 85 40 89.
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Nye skakbøger
Opening for White according to
Anand. 1.e4 vol. 7
Af Alexander Khalifman, Chess Stars 2006, 280
sider. Pris 229,-

En helt unik serie af åbningsbøger, som giver hvid
et samlet repertoire med 1.e4 baseret på teoriens
hovedvarianter. Med analyser og nye ideer af
meget høj kvalitet er det noget så sjældent som
langtidsholdbare åbningsbøger. Khalifman har med denne serie sat
helt nye standarder for repertoirebøger. Et must for enhver der tager
åbningsteori alvorligt!

The Safest Sicilian
Af Delchev & Semkov, Chess Stars 2006, 218 sider.
Pris 229,-

GM Delchev (Elo 2661) gennemgår her et sundt og
alligevel aggressivt sort siciliansk forsvar baseret på
Taimanov 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sd4 Sc6
5.Sc3 Dc7. Pålidelige positionelle systmer som man
kan anvende i årevis uden at skulle opdatere sine
åbninger hver anden uge. Bogen har et ‘hurtigt i brug’ afsnit,
fortsættende med udvidede behandlinger af åbningen, så der er noget
for både de impulsive og de mere eftertænksomme!

Til den kommende sæson har vi taget nye elektroniske modeller fra
DGT på programmet, og det vel at mærke til priser, som er virkelig
attraktive!

MEREX500
En nøjagtig kopi af DGT 2000 (det traditionelle
røde ur som vi alle har spillet med). Det produ-
ceres som originalen af DGT og sælges som licens-kopi. Materialer
m.v. er det samme, den indbyggede elektronik er det samme, eneste
forskelle er farver, logo og pris. Pris kun 395,-

DGT Easy Game Timer
Nyt elektronisk ur fra DGT, med vippearm, som især henvender sig til
skole-, lyn- og hurtigskakspillere, som ikke har brug for mellemliggende
tidkontroller.

• Billigere end analoge ure
• Let at betjene
• Alle grundlæggende funktioner
• Et-tryks genstart
• Flere friske farver Blå, Gul, Rød & Grøn
• 2 AA batterier.

Ferie og festival
Skaksalget holder ferielukket fra den 26/6 til 11/7.
12/7 til 15/7 ekspederes i begrænset omfang.

... men 22/7 til 30/7 åbner Dansk Skaksalg
ved Copenhagen Chess Festival i Taastrup!

Pris kun 245,-

Afsender:
Schultz Portoservice

Postboks 9490
9490 Pandrup.

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

Maskinel Magasinpost
ID-nr. 42197


