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Af Poul Søndergaard
PR og klubforhold,
Dansk Skak Union

��	���������	��	 har indgået en sponsoraftale med firmaet Elrotel fra
Randers. Firmaet er en del af ELRO koncernen som oprindeligt er et elforsy-
ningsselskab for det østjyske område, men har i de senere år med stor succes
udvidet produktporteføljen til også at omfatte fastnettelefoni, mobiltelefoni og
bredbånd, og Elrotel har i dag kunder over hele landet.

��������
�� er kommet i stand på initiativ fra Elrotel. Firmaet foretrækker
markedsføring gennem målrettede kampagner og gerne gennem nicher som
f.eks. foreninger. Økonomichefen, Tomas Guldberg Hansen, er gammel skak-
spiller, og som sådan ligger skakkens ve og vel ham på sinde. Derfor var
skakforeningerne et naturligt valg. Det samme koncept søges anvendt over for
andre foreninger. Tomas Guldberg Hansen kontaktede forretningsudvalget, og
efter et møde mellem firmaets repræsentanter og Morten Rasmussen og Poul
Søndergaard fra forretningsudvalget blev der udarbejdet en aftale, som siden fik
opbakning i hovedbestyrelsen.

Hvad går aftalen ud på, og hvad har skakunionen ud af det?

 !����	 bygger på noget-for-noget princippet. Fra juli måned vil der på Dansk
Skak Unions hjemmeside være et menupunkt til en sponsorside, og en banner-
annonce for Elrotel. På sponsorsiden vil man se et logo for Elrotel, der linker til en
særlig underside, hvor firmaets produkter præsenteres. Man kan på denne underside
umiddelbart tegne abonnement på fastnet- og mobiltelefoni eller bredbånd. Hver
gang en besøgende tegner abonnement via denne underside udløses en kontant
bonus til Dansk Skak Union. Dette gælder uanset om den besøgende er unions-
medlem eller ej. Enhver skakinteresseret, der via unionens hjemmeside og Elrotel
linket tegner abonnement, støtter derved dansk skak.

�	�� vil blive beregnet i form af hvervebonus for at tegne abonnementet, trafik-
bonus for mobilsamtaler og SMS, samt troskabsbonus for alle tre kategorier, hvis
abonnenten bliver hos Elrotel. Den samlede bonus pr. år kan nemt løbe op i et
5-cifret beløb. Aftalen er således til gavn for begge parter. Elrotel får nye kunder
og skakunionen får et kontant udbytte, og ikke mindst så får abonnenten nogle af
landets billigste telefoniprodukter ifølge IT-og Telestyrelsen.

"�����	�	���
#����� har desuden lagt vægt på, at det er en spændende form for
samarbejde med en erhvervsvirksomhed, som vi ikke har prøvet før. Det kræver ikke
megen arbejdsindsats, når det én gang er sat op. Måske kan aftalen danne model for
andre lignende aftaler i fremtiden. Jo flere af den slags aftaler, vi får,
jo mere kan vi profilere skakunionen og skakforeninger som en mulig og
attraktiv sponsor-samarbejdspartner.

$������ og forretningsudvalget forventer sig meget af aftalen. Og da IT- og Tele-
styrelsen flere gange har kåret Elrotels fastnettelefoni som det billigste på markedet,
og mobilabonnementet blandt de absolut billigste, så ser det ud til at Elrotel har
noget at have forventningerne i. I annoncen side 5 kan du læse mere om Elrotels
produkter. Hvis ikke Elrotel havde nogle gode produkter, ville hverken firmaet eller
forretningsudvalget tro på, at det kunne betale sig at lave en aftale. Denne artikels
forfatter vil i hvert fald skifte teleselskab, så snart Elrotel-siden er klar.
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‘Giv dem nogle bønder i hovedet’.
Sådan lyder teksten på en tegning,
der hænger i stuen hos Robert Fal-
borg.

Stregerne viser Robert ved bræt-
tet kaste sine bønder frem mod en

fortvivlet modstander. Det er blot en
af hans strategier, som han stadig
gladelig lærer fra sig ikke mindst til
skoleskakbørn.

Den 18. juli runder han de 80 år
og er still going strong.

Et langt liv med skak som spiller,
organisator og instruktør. Det be-
gyndte i nordenfjordske Aabybro og
fortsatte i København, Sorø og Strib.

Han fortæller gerne om sin første
påsketurnering i 1942, hvor han er
overbevist om, at en ældre herre lod
den unge mand vinde. Om oplevel-
ser ved turneringer med skoleskak-
spillere, som senere blev landshold-
spillere. Om farefuld kørsel i sne-
storm til en holdkamp.

Han var kasserer i DSU fra 1966

til 1976, da der var rigtig mange
medlemmer i landets klubber, og han
blev udnævnt til æresmedlem af
DSU.

I 1984 flyttede Robert til Strib på
Fyn, og huset fik selvfølgelig nav-
net ‘Chess’. Der var skoleskak i
byen.

Snart tog han initiativ til at starte
Strib Skakklub, og Robert blev midt-
punktet i byens skakliv.

Han giver stadig sine modstandere
‘bønder i hovedet’, når klubben
mandag aften mødes til mere hygge-
præget skak. Og efter sommerferien
vil Robert i skoleskak fortsætte med
at øse ud af sin viden til fremtidens
skakspillere.

Poul Christensen

����)*+���,���	�
Skak-OL 2006 i Torino gav op-
rejsning til det danske hold i åben
række efter den farveløse præsta-
tion på Mallorca for 1½ år siden.
Danskerne mødte undervejs slut-
stillingens nr. 1, 3, 4, 5 og 7, og
kunne alligevel notere 8 vundne
matcher, 2 uafgjorte og kun 3 tabte.
Armenien tog guldmedaljer foran
den positive overraskelse Kina
samt USA – og langt foran den
negative overraskelse Rusland.

Slutstillingen i toppen: 1. Arme-
nien 36, 2. Kina 34, 3. USA 33, 4.
Israel 33, 5. Ungarn 32½, 6. Rus-
land 32, 7. Frankrig 32, 8. Ukraine
32, 9. Bulgarien 32, 10. Spanien
32, ... 20. Danmark 30. I alt 150
hold.

Danmark anvendte ved dette OL
kun fem spillere på holdet i stedet
for seks, og det fungerede udmær-
ket: Peter Heine Nielsen 5/11, Sune
Berg Hansen 6/11, Lars Bo Han-
sen 6½/11, Davor Palo 7/10 og
Lars Schandorff 5½/9.

I kvinderækken sluttede Dan-
mark som nr. 55 af 108 hold, en
anelse over forhåndseedningen
som nr. 59.

Stillingen i toppen: 1. Ukraine
29½, 2. Rusland 28, 3. Kina 27½,
4. USA 24½, 5. Ungarn 24½, 6.
Georgien 24½, 7. Holland 24½, 8.
Armenien 24, 9. Slovenien 24, 10.
Tjekkiet 24, ... 55. Danmark 19½.

Danske scorer: Oksana Vovk
5½/10, Sandra de Blecourt Dals-
berg 7½/11, Trine Rasted 5/10,
Anne Bekker-Jensen 1½/8. For re-
sultatet er Sandra de Blecourt ud-
nævnt til WFM (= kvindelig FIDE
Mester).

I forhold til Skakbladets dead-
line lå OL så uheldigt, at spillerne
først igen satte foden på dansk jord
netop denne dato, så reportager
(v/ Lars Bo Hansen og Esben
Lund), kommentarer og analyser
bringes først i et til lejligheden ud-
viddet nr. 6.

Indtil da kan findes mere om OL
på Nettet.

�����-��	�#���	#����
FIDE-kongressen under OL gen-
valgte Kirsan Iljumzhinov, Kalmy-
kien, genvalgt som præsident for
skakkens verdensorganisation. Il-
jumzhinov fik 96 stemmer mod 54
til den hollandske udfordrer, Bessel
Kok, som ellers havde støtte fra en
lang række vestlige lande, heri-
blandt Danmark.

Dansk Skak Unions formand,
Erik Søbjerg, deltog i kongressen
og giver i Skakbladet nr. 6 sin ana-
lyse af situationen.

Med genvalget af Iljumzhinov
øges chancerne for, at VM-mat-
chen mellem Vladimir Kramnik og
Veselin Topalov, gennemføres
sept.-okt. i Kalmykien som plan-
lagt.���� A9�����6�1���E��������������
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STØT  DANSK 
STØT  DANSK 

SKAK UNION
SKAK UNION

- Tilmeld dig ELROTEL

på www.dsu.dk

Danmarks

billigste
telefoni
- ifølge IT- og Telestyrelsen

GRATIS samtale og

ubegrænset bredbånd

ELRO  ·  Elrovej 1  ·  Randers  ·  tlf. 8710 1520

Talk - gratis fastnetsamtale 
døgnet rundt

Talk&Surf - gratis fast-
netsamtale og bredbånd døgnet rundt

MobilTalk - 58øre/min, 
ingen abonnement

Fastnet til fastnet pr. minut
Fastnet til mobil pr. minut*
Abonnement pr. måned

kr.
kr.
kr.

0,-
0,-

278,-

Fastnet til fastnet pr. minut
Fastnet til mobil pr. minut*
Abon. pr. måned ved 256/128 Kbit/s
Abon. pr. måned ved 2048/128 Kbit/s

kr.
kr.
kr.
kr.

0,-
0,-

480,-
627,-

Minutpris
SMS pr. stk.
Abonnement pr. måned
Oprettelse*
Minimumsforbrug pr. måned

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

0,58
0,19
0,00

199,00
25,00

Bestil MobilTalkpå www.dsu.dk

*) Max 120 minutter pr. måned, herefter normal takst *) Inkluderer taletid kr. 199,-*) Max 120 minutter pr. måned, herefter normal takst



Af Niels Erik Nielsen
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11. udgave af Dansk Skak Unions
pokalturnering blev afholdt pinse-
dag på Hotel Nyborg Strand, der for
ottende år i træk sørgede for opti-
male rammer for de små 200 delta-
gere, som var mødt frem for at spille
6 runders Monrad for 4-mandshold
i Elite- Bredde- og Juniorrækken.

Afviklingsformen var altså den
sædvanlige, men FSU’s formand
Erik G. Andresen var ny mand på
broen som afløser for den mange-

årige turneringsansvarlige, John
Rendboe, der ikke ønskede at fort-
sætte. Til at lede slagets gang var ud
over de lokale turneringsledere også
indforskrevet jysk erfaring og tyngde
i skikkelse af unionens mangeårige
formand Steen Juul Mortensen, der
både fungerede som turneringsleder
i Eliterækken og var sidste appel-
instans i forhold til eventuelle tvi-
ster. Heldigvis blev de få tvivls-
situationer klaret i opløbet, så der

blev ikke brug for inappellable ken-
delser fra overdommeren.

Med fra Randers var også divi-
sionsturneringens hidtidige leder
Finn Larsen, der ene mand sørgede
for løbende IT-opdateringer, og han
har efterfølgende tastet samtlige
enkeltresultater ind. De kan læses på
www.dsu.dk under pokalturnerin-
gen/individuelle resultater.

Et af stævnets højdepunkter er
middagspausen og den lokkende
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buffet, som stadig flere deltagere
heldigvis har fået smag for. I år var
over halvdelen af skakfolket inde og
hilse på de bugnende borde, så den
glimrende idé med at lade kvalifika-
tion være lig med spisebillet griber
om sig. Desværre fungerede udle-
veringen af disse ikke efter hensig-
ten, derfor vil arrangørerne, DSU og
Nyborg Skakklub, gribe det ander-
ledes an næste år.

Mange om budet
i Eliterækken
Som vanlig var der rift om de 18
pladser i den fineste række, og flere
af de lokale kvalifikationsstævner
bød på artige overraskelser. Således
måtte sidste års vindere fra Aalborg
blive hjemme, da Jetsmark og Nør-
resundby satte sig på 7. HK’s to plad-
ser. Som et kuriosum skal det næv-
nes, at nøjagtig samme skæbne over-
gik de forsvarende mestre fra Nørre-
sundby i 2000.

Århus regnes med god grund for
landets førende skakby, så for at
komme videre herfra, skal man råde
over et yderst slagkraftigt mandskab.
Det gør Nordre som bekendt også,
men alligevel måtte de for andet år i
træk se sig distanceret af Skolerne
og SK 1968.

I det storkøbenhavnske område
har interessen for turneringen aldrig

været særlig stor blandt de bedste,
med Brønshøj som den rosværdig
undtagelse, og det var da også me-
strene fra 2002, som vandt det lo-
kale stævne i sikker stil. Her deltog
Carsten Høi, som er den stormester,
der har været med ved finalestævnet
flest gange, men på grund af rund
fødselsdag i familien måtte Brøns-
høj undvære ham i Nyborg. Til gen-
gæld var IM Kim Pilgaard på plads,
men da de også måtte se bort fra den
normalt sikre pointleverandør, Jacob
Carstensen, udgjorde de næppe en
trussel til den jyske dominans, der
på forhånd tegnede sig.

De lokale forventninger har der
altid stået Sydøstfyn på, og med til-
gangen af IM Steffen Pedersen skulle
man tro, at sidste års sølvvindere for
alvor kunne blande sig, men da trioen
IM Lars Borbjerggaard, Jan Norden-
bæk og superreserven fra 2005 Finn
Nøhr havde valgt at spille med i
Monaco Open, tog holdet et så brat
ratingdyk efter den stærke duo, DM
2004 Steffen Pedersen og DM 1974
Ulrik Rath, at Sydøstfyn end ikke
kunne kaldes medaljeaspiranter.

Skakliga-dominans
Den fri lodtrækning medførte, at de
to forhåndsfavoritter Jetsmark og SK
1968 sad over for hinanden i 1.
runde, og det møde slap de nordjy-

ske vindere fra 2003 bedst fra med
en 2½-1½ sejr, mens Skolerne som
de eneste gjorde rent bord – det gik
ud over Esbjerg. Da Brønshøj sam-
tidig vandt 3½-½ over Skovbo, var
de to Skakliga-mandskaber klar til
en holmgang på topbordet runden
efter.

Skolerne mødte frem med et
ratingsnit på 2363 og kun SK 1968,
der lå 20 point lavere, var i nærhe-
den af at matche bysbørnene, mens
Brønshøj som treer lå næsten hun-
drede lavere. Styrkeforskellen blev
sat i relief i det indbyrdes møde, hvor
københavnernes sårbarhed blev ud-
stillet. De to internationale mestre
Kim Pilgaard og Jakob Vang Glud
delte ikke overraskende i porten på
førstebrættet, men Skolerne vandt de
tre øvrige partier. Med 4-0 over
Aabenraa rejste SK 1968 sig med
det samme, ligesom Sydøstfyn efter
to 3-1 sejre nærmede sig toppen.

I 3. runde ydede Sydøstfyn over-
raskende god modstand mod Sko-
lerne, der måtte nøjes med en 2½-
1½ sejr efter remis på de tre øverste
brætter, hvor den mellem Thomas
Ochsner (2347) og Martin Strandby
Hansen (2078) med garanti ikke ind-
gik i favoritternes forhåndskalkule.

Samtidig uddelte Brønshøj æg
mod Læseforeningen, og Jetsmark
tog også et kæmpe hop fremad med
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3½-½ over Taastrup. I den match fik
Jakob Rathlev lejlighed til at krone
et godt angreb med et dronningoffer:
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Siciliansk / B43
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Bedre 15. cxb4.
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Opstiller en selvmat, men også efter
19. Kf2 Lg3† 20. Kg1 h3! er det snart
slut.
�������������	���
����������� �����

Uafgjort i topopgør
Inden 4. runde var Skolerne alene i
front med 10 point fulgt af Brøns-
høj, Jetsmark og SK 1968, alle 8

point, og det var netop sidstnævnte,
som nu fik muligheden for at æde
sig ind på lokalrivalernes 2 points
forspring, men 68’erne kom ikke
tættere på, da opgøret endte 2-2 ef-
ter to remiser og en gevinst til hver.

IM Jan Sørensen vandt på bræt to
over Arne Matthiesen, og så blev der
ellers gået til stålet på fjerdebrættet,
hvor såvel Bo Jacobsen som Søren
Søgaard endte med at score 5/6.

I diagramstillingen får Skolernes
mand som sort problemer med en
udsat konge og et udækket tårn på
f8. Danmarksmesteren fra 1976 har
netop trukket h5? og regner med at
løberen må flytte sig, men Søren har
det dræbende Tag1!
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Nu ville 1... hxg4?? 2. Txg4† Kf6 3.
Tf4† Kg7 4. Tg1† tabe på stedet, så
Bo valgte at plumre vandene med
Lxe2, men Søren vandt i få træk.

Da Jetsmark og Brønshøj samtidig
‘kun’ drev det til 2½-1½ sejre over
hhv. Næstved og Sydøstfyn, gik
Skolerne ind til de sidste to runder
med et pænt forspring, men vi var
nok nogle, som huskede tilbage til
2003, hvor Skolerne satte et 3-points
forspring over styr og måtte se Jets-
mark løbe med guldet. Med netop
dem som modstander i næstsidste
runde forelå muligheden for en gen-
tagelse, men århusianere bortmanede
enhver tvivl og tog hævn for den
snart gamle blamage, da det blev re-
mis på topbrættet, mens 2 x Søren-
sen vandt over hhv. Stefan Chri-
stensen og Henning Lau Rasmussen.
Med gevinst mod Thomas Ochsner
begrænsede Jakob Rathlev nederla-
get til 1½-2½, men med 2½ point op
inden den afsluttende runde, var lø-
bet kørt for Jetsmark.

Det var også runden, hvor Brøns-
høj måtte indkassere dagens anden
rundbarbering, og igen var det spil-
lere fra smilets by, som førte kniven.
Helt så galt som mod Skolerne gik
det dog ikke, idet danmarksmeste-
ren fra 1966, 70 og 77, Bjørn Brinck-
Claussen, noterede sig for en fin
angrebssejr:
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21... gxf5 22. Txe4 fxe4 23. Sf5, og
sort går mat
		��!����!���	������
�

23... fxg6 24. Se6, eller 23... hxg6
24. Th4
	���
�����

I sidste runde måtte Skolerne nøjes
med uafgjort mod Nørresundby, da
hidtil ubesejrede Jan Sørensen over-
raskende tabte til Tommy Nielsen,
og Niels Henrik Willumsen tilføjede
Thomas Ochsner det andet nederlag
i træk, men da var guldet for længst
placeret, idet Jakob Vang Glud og
topscorer Bo Jacobsen tidligt havde
sørget for de fornødne point.

De to nærmeste forfølgere, SK
1968 og Jetsmark, vandt begge 2½-
1½, så medalje-rækkefølgen blev der

ikke ændret på, derfor guld til Sko-
lerne, der hjemtog deres femte pokal-
mesterskab og befæstede positionen
som det suverænt mest vindende
hold efter en overbevisende præsta-
tion, hvor de som de eneste forblev
ubesejrede efter fire sejre og to uaf-
gjorte, mens SK 1968 og Jetsmark
på de følgende pladser sørgede for
tredobbelt jysk triumf.

Guld: Skolerne – 1. Jakob Vang
Glud 4, 2. Jan Sørensen 4½, 3. Tho-
mas Ochsner 3, 4. Bo Jacobsen 5.

Sølv: SK 1968 – 1. Martin Matthie-
sen 3½, 2. Arne Matthiesen 2, 3.
Allan Holst 5, 4. Søren Søgaard 5.

Bronze: Jetsmark – 1. Jens Ove Fries
Nielsen 4, 2. Stefan Christensen 4½,
3. Jakob Rathlev 3½, 4. Henning Lau
Rasmussen 2½.

Bredderækken
Her var 16 hold tilmeldt, men på
selve spilledagen indløb der afbud
fra et jysk mandskab, hvilket natur-
ligvis hverken bekom arrangør eller
mulige modstandere, da det ulige
antal gjorde det nødvendigt at spille
med oversidder, hvor det næstlavest
placerede hold i kortbunken fik til-
kendt en 4-0 sejr og muligheden for
at se nærmere på konkurrenterne.

Regelændringer i 2003, hvor der
blev indført et ratingloft på 1800 i
Bredderækken, giver klubberne mu-
lighed for at blande kortene på
mange måder, men da de senere års

medaljetagere har stillet vidt forskel-
ligt op, kan der ikke gives en op-
skrift på succes, men en god hold-
ånd skader i hvert fald ikke!

SK 1968 havde valgt en model
med to erfarne mesterspillere tilsat
en godt 1800-mand, mens fjerde-
brættet havde lidt over 1200, og den
opstilling viste sig som dagens mest
slagkraftige, idet århusianerne blev
stævnets mest suveræne vindere med
et forspring på 2½ point ned til sølv-
vinderne fra Holbæk. De lagde ud
med tre sikre sejre, og ikke mindst
4-0 sejren i 2. runde over 6. HK’s

100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk
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1. bræt:
Steffen Pedersen, Sydøstfyn, 4½
Jakob Vang Glud, Skolerne, 4
Kim Pilgaard, Brønshøj, 4
Jens O. Fries Nielsen, Jetsmark, 4
Mikkel Antonsen, Næstved, 4

2. bræt:
Jan Sørensen, Skolerne, 4½
Ulrik Rath, Sydøstfyn, 4½
Mikkel Strange, Farum, 4½
Jens Østergaard, Hillerød, 4½
Stefan Christensen, Jetsmark, 4½

3. bræt:
Søren Bogø, Farum 5½
Alan Holst, SK 1968, 5
Niels H. Willumsen, Nr. S., 4½

4. bræt:
Thomas Svenninggaard, Hill. 5½
Bo Jacobsen, Skolerne, 5
Henrik Mølvig, Skovbo, 5
Søren Søgaard, SK 1968, 5

,�2�������7� ��

�/

1.  bræt:
Bjarne Pedersen, SK 1968, 5

2.  bræt:
Sune Rej Andersen, Skolerne 5

3.  bræt:
Henrik Christensen, SK 1968, 6!

4.  bræt:
Kym Grunau, Bov 6!

,�2�������7� 1�	���/

1.  bræt:
Kristoffer Dyrgaard, Frem 1, 5½

2.  bræt:
Erik René Nielsen, Sydøstfyn, 4½

3.  bræt:
Michael B. Madsen, Frem 1, 5
Lasse Dinesen, Skovbo, 5

4.  bræt:
Theis Nielsen, Frem 1, 5½
Anders Glibstrup, Skive, 5½
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3� ���� =3=()�

���	<!'0" +20"$2

anden repræsentant, Skolerne, skab-
te naturlig respekt, og efter 3-1 over
Holbæk runden efter, var tingene sat
på plads, og så var der rigeligt råd til
en mindre lapsus i 4. runde, hvor en
af holdets spillerne i klar gevinst-
stilling satte det hele over styr, da
hans mobil pludselig begyndte at
ringe.

SK 1968's vinderhold: 1. Bjarne
Pedersen 5, 2. Steffen Cordes 3, 3.
Henrik Christensen 6, 4. Peter Have
Jørgensen 3.

I århusianernes kølvand var der
tæt opløb om de øvrige podiepladser,
og her blev det afgørende, at Hol-
bæk viste stor stabilitet og undgik
nederlag i de resterende runder, mens
bronzevinderne fra Skolerne efter
den pinlige nullert mod naboklub-
ben kom stærkt fra baghjul, og da de
nærmeste konkurrenter spillede uaf-
gjort eller tabte, var en afsluttende
2½-1½ sejr nok til tredjepladsen på
bedre korrektion end Herning, Øst-
sjællands Skakklub og Bov.

Juniorrækken
Her stillede Frem 1 op som forsvar-
ende mestre blandt de 14 mandska-
ber, og da de i det forløbne år er ble-
vet væsentligt forstærket med tilgan-
gen af Stefan Wiecker, Nakskov, og
Michael B. Madsen, Erritsø, var
odenseanerne tårnhøje favoritter til
at gentage bedriften. De mødte frem
med ratingsnit på over 1900, og fra
2. runde stod den på permanent op-
hold på det øverste bord, og bortset
fra 2-2 mod Tjele i næstsidste runde
blev det til meget sikre sejre i de re-
sterende fem opgør, således startede
og afsluttede de stævnet med at til-
dele modstanderne æg.

Skive var klart det næstbedste
mandskab to point efter, mens Kjel-
lerup var yderligere 3½ point efter
på tredjepladsen.

Frems vinderhold: 1. Kristoffer
Dyrgaard 5½, 2. Stefan Wiecker 4,
3. Michael B. Madsen 5, 4. Theis
Nielsen 5½.

Den nykårede danmarksmester
Kristoffer Dyrgaard var en solid an-
kermand for vinderne, og i næstsid-
ste runde, da holdet var i vanskelig-
heder, viste han  sine taktiske evner:
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Efter 19. La6! ville hvid have kon-
trol over de vitale felter og stå bedst.
������!���	�������!����	�����

21. Sxb4 Txe4 22. Lf3 Tf4 23. g3
Tf6 førte til uklart spil.
	�������		������

Bedre 22. Da6! med modspilschan-
cer.
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For enden af trækserien venter en mat
– derfor var 25. Dc6 eneste mulig-
hed.
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Og uanset om hvid går til h1 eller h3
er der mat med Df3†.
���

At Frem Skakklub råder over lan-
dets stærkeste og bredeste junioraf-
deling har længe stået klart, men det
var alligevel noget af en bedrift, at
klubben var i stand til at mønstre tre
hold, der alle kunne gøre sig gæl-
dende.

Således sluttede klubbens purunge
tredjehold på en meriterende 5-6.
plads, og hertil bidrog ikke mindst
12-årige Mads Hansen, som scorede
maksimum 5 point af 5.
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Hjælp bonden frem!
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Der må være noget angreb!
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Har hvid nogen svagheder?
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Udvikling!
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Er der noget rigtig godt?
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Bemærk kongestillingerne!
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Udvikling!
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Franske fristelser!
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Springeren er truet!
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I starten førte Anand, med 2 af 2,
men efter 3. runde var i Kamsky i
spidsen! Efter 6. runde så det sådan
ud: Kamsky 4½, Anand, 4, Svidler
3½. Topalov lå på ‘minus én’, altså
2½. Sidst løb Bacrot 2 og Pono-
mariov 1½.

Derefter vandt Topalov de fire sid-
ste!! I de tre sidste runder var han
faktisk den eneste, der vandt.

Og dermed blev det Topalov 6½,
Kamsky 6, Anand, 5½, Svidler 5,
Ponomariov og Bacrot 3½.

Der var mange gode partier, og vi
går straks i gang. I første runde hop-
per vi over Anands gevinst mod
Bacrot, måske kommer den med i et
opsamlingsheat. Men i 2. runde skal
vi se Vishi i kanonform:
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Kun i et eneste parti i Sofia tillod
Hvid Marshalls 8. c3 d5?! Anand -
Bacrot, 6. runde, endte remis.
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Hvids brikker står klodset.
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Ser godt ud. Men gad vide, om Sort
allerede havde set sit 27. træk.
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Nu giver 28. Txd8 Sxf3† to tårne
for damen, oven i købet med den
hvide kongestilling slået i stykker.
28. Txe8 Sxf3† er heller ikke beha-
geligt.
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Hvis den hvide konge nu går til h1
eller f1, er Df6 et godt svar. Men
mod 29. Kh2 har Sort Ld6!, bl.a. 30.
gxh3 Txe5, eller 30. Kxh3 Tc3†!
Mest modstand byder 30. Dd2 Txe5
31. Txd6 De8 32. Txe5 Dxe5† 33.
Kxh3 Tc3† 34. f3 Df5† 35. Kh2
Txb3 med fine gevinstchancer for
Sort.
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Mod 31. Td5 er Tc3! det stærkeste,
f.eks. 32. Sg4 Txh3†!
���� !���� !�����	�� !������������
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I samme runde gentog ‘Tetra’ Svid-
ler det nummer, man efterhånden har
set en del gange. I det engelske an-
greb mod Siciliansk vindes mange
partier af Hvid på dronningfløjen,
b5 er en svækkelse!
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Der er andre muligheder.
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Her troede jeg, Pono havde en idé,
23... Sg2!? Efter 24. Lb6 Tc3 gik
det nogenlunde. Efter 24. Lf2 Lh4
ligeledes. Men efter 24. Ld2 var den
sorte stilling lige så vanskelig som i
partiet.
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Af Bent Larsen
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Ikke 35. b4? Tb7!
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I 3. runde skiftede man førerhest.

 	�	

6����=

Spansk / C88

���������	��
��
�������������������


����������������!�������������������

�������������������������������
��	


����	�����
����������!���

Hvid vinder ikke nogen bonde: 14.
dxe5 dxe5 15. Sxe5 Dd6 16. Sef3
Sxe4.
Anand skynder sig at lukke centrum.
16. Dc2 Sf4 17. dxe5 S6h5 er risika-
belt.
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Hvid kæmper om feltet d5. Men Sort
står allerede udmærket. Eksperimen-
tet Dd7 har været en succes.
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22. a4 var en anden mulighed.
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Svært at forstå. Hvorfor ikke h6?
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Gad vide, om der er nogen, der spil-
ler på gevinst.
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Hov! Det troede jeg var remis. Men
det er ikke nogen let beslutning at
tage i træk nr. 40. F.eks. 40. Txd6

Kxd6 41. Ke4, og nu taber Sort
væddeløbet efter 41... Kc5?? 42. Ke5
Kc4 43. Kf6 Kb3 44. Kxg5! Og det
smarte 41... a5 er remis efter 42. b4
axb4 f6 44. Kd4 osv.
����!���������������!���

Der begynder at være chancer: 42.
Ke3 Te6† 43. Txe6 fxe6 44. Kd3 a5
vinder for Sort.
�	����	�!�������!����������������
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Av! 46. Txg5 Txc3 ser ikke godt ud.
Men hvor er gevinsten efter 47. h4!
����������������������������� !��
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50. Kf3? a5! er værre. Nu er 50...
a5? 51. Td5 holdbart.
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Men ikke 55... Ke5? 56. c4!
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Efter 58. Kf1 spiller Sort a5.
���

I 4. runde kom turneringens mest
utrolige buk.
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Muligvis en TN. Man har set 14...
Tad8 15. De1 Tfe8, men det er hel-
ler ikke let. Så længe den sorte sprin-
ger ikke kommer til e5...
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Afgørende.
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Efter 24... Dd8 25. Dh6† Kg8 26.
Lc3 (eller 26. Lg5) 26... f6 have
Svidler ikke lyst til at se mere. Det
havde jeg: 27. Lxf6 Dd7 28. Dh6†
Kf8 29. Tf1 Df7. Nu vinder 30.
Le7†, men stærkere er 30. h3 Dg6
31. Df4, f.eks. 31... Te2 32. Ld8†
eller 31... Kg8 32. Tf3 Te4 33.. Dxd6
Tf8 34. Kh2.
���

Anand fik Ponomariovs springer til
at se helt forkert ud:
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Caro-Kann / B19
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Det forkerte tårn!
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Bedre 25... Td7, endnu bedre træk-
ket før.
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Med gevinststilling!
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Den sorte springer er endelig kom-
met i spil, og resultatet hænger på et
tempo: 44... Sd4† 45. Kc3 Sxf3 46.
Lxe7 e4 47. Tb7 Ke6 48. Txd7 Kxd7
49. Lb8 Kc8 50. Lf4 Sg5 51. Kd4,
og træktvangen gør det af med Sort.
������
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Al organiseret modstand er ophørt.
Et stærkt svar på 47... Td4 er 48.
Td6!, f.eks. er 48... Tf4 49. Lxa7
simplere end 49. Ld8 Kg5.
��������!�	����������!�	����������!��
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53. c6 var også godt.
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I 5. runde vandt Topalov et brand-
parti mod Kamsky, men i 6. runde
tabte bulgareren til Svidler. Endda
med Hvid, mod en Grünfeld-inder.

Men derefter vandt han altså over
Anand, Ponomariov, Kamsky og
Bacrot!!

I 7. runde tabte Svidler til Pono-
mariov, ellers kunne han også have
været med helt fremme.

Jeg tænker på flere af disse partier
til opsamlingen. Lad os allerførst se
det nemmeste. Jeg tror, Kamsky
valgte den forkerte variant! Topalov
var klar til at slå den forgiftede bonde
– og så turde Kamsky ikke! Men el-
lers lignede alle hans træk noget, man
har set. Der var bare det ved det, at
den hvide springer ikke stod på d4...
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Siciliansk / B97
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Sort står bedst.
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Den hvide stilling er et møbellager.
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Hvids næste træk, det syvende med
den ulykkelige springer, har ikke
megen mening. Men 23. Sf5 duer
ikke. 23. Dh4 Sxd3 heller ikke, og
mod 23. Lf1 er Da7 knusende.
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Vi skal lige hurtigt se partiet fra sid-
ste runde. Bacrot havde forberedt sig
dårligt.
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Slavisk / D15
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Den irriterende Chebanenko-variant.
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I 5. runde, mod Topalov, spillede
Kamsky 8... g6 9. h3 Dc7 10. g3 Lg7
11. Lf4 Dd8 12. Lg2 Sh5 13. Lg5!
Hvid vandt, men ikke som et klart
resultat af åbningen.
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Stakkels springer!
����������	���������

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

Nu er der fordel med 21. hxg6 Dxg6
22. Dd3. Men Topalov finder på no-
get helt andet.
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Efter 26... Dg6 27. Ld4 f5 28. Te1
står Sort skidt.
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Efter 29... Kg6 30. Tch1 falder h7.
������������

Eller 30... Tc7 31. cxb7 Txb7 32.
Tc4 osv.
����!���

For det første har Sort fire øer mod
to. For det andet må han nu give en
bonde for overhovedet at få Tg7 i
spil.
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Det er ikke altid, formatet med få
runder mellem få topspillere frem-
bringer så mange brandpartier. Bort-
set fra Topalovs sejr er det mest be-
mærkelsesværdige vel Kamskys til-
bagevenden til den absolutte top.
Han skuffede i Wijk aan Zee, men
allerede i Sibirien i december kvali-
ficerede han sig til VM. Man husker
vel, at de sidste pladser gik til Gata
og Magnus.
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Af Esben Lund
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K41’s 3. IM-turnering havde i år fået
en hovedsponsor i computerfirmaet
CorpSoft Nordic – et samarbejde
som vi i K41 håber fortsætter til
næste års turnering. Den årligt tilba-
gevendende turnering er blevet en
tradition og første runde spilles altid
lørdagen efter påske.

IM Emil Hermansson spiller ofte
i Danmark, og også ofte med succes.
I år var blev han en helt suveræn vin-
der med 8 point af 9 mulige, og det
skyldes en ihærdig træningsindsats
for at nå stormestertitlen. Følg Emil
i dette års SM (det svenske mester-
skab) som starter d. 1. juli.

De to andre IM’ere i gruppen –
Simon Bekker og Ole Jakobsen –
lavede begge en solid præstation og
endte på deling på de to følgende
pladser i tabellen. Dog tabte begge
undervejs til en af aspiranterne: Pe-
ter Skovgaard nedlagde sin første
IM’er, mens undertegnede fik en re-
vanche mod Ole for et nederlag for
lang tid siden.

Hvor der sidste år var flere bud på
en norm, og hvor turneringens ene-
ste tilfaldt undertegnede, var der i år
ingen reelle chancer. Hallvard Åd-
nøy spillede dog sin chance i tredje-
sidste runde ved at afslå et remis-
tilbud fra Ole Jakobsen – men kun
for derefter at tabe slutspillet.

Ellers må man konstatere, at kva-
liteten i partierne var meget svin-
gende. Færingen Flovin Tor Næs

havde en dårlig turnering, og selv
havde jeg to dårlige runder med træt-
hed. Irske FM Andrew Smith impo-
nerede heller ikke med sit spil. Hen-
rik Dahl Pedersen var med sit lave
danske ratingtal kommet med på et
Wild Card, og han indfriede profes-
sor Elos forventninger og sluttede
på en delt sidsteplads.

Peter Skovgaard spillede en god
turnering og viste, at han efterhån-
den hører hjemme i disse IM-turne-
ringer. Ved at fortsætte arbejdet skal
der nok komme nogle normer i hus
snart! Det blev til en delt 4-5. plads
og en pæn ratinggevinst.

I år havde vi i K41 desuden valgt
at gennemføre live-sending af parti-
erne. Organisatorisk krævede det en
del ekstraarbejde, men jeg mener, at
denne tilskuervenlige tjeneste efter-
hånden er et must i disse moderne
tider. Jeg kan endda tilslutte mig
ideen om at gøre det til en pligt for
arrangørerne at sende direkte, hvis
der gives støtte til turneringen fra
DSU, DSUS eller andre skak-etater.

Jeg vil også skrive lidt om ram-
merne omkring sådan en IM-turne-
ring: Der skal være fire forskellige
nationaliteter repræsenteret (typisk
dansk + tre andre, hvoraf færinger
også tæller som udlændinge!) og
mindst en tredjedel af spillerantallet
skal være udlændinge – det giver
som minimum også 4 ud af 10 spil-
lere.

Der skal altså lokkes nogle udlæn-
dinge til København, for at en sådan
turnering kan løbe af stabelen, og ud
over, at kontakten til spillerne skal
etableres, skal de også indlogeres i
København.

Den bedste løsning er for mig at
se privat indkvartering, men det er
ikke så nemt at få andre skakfolk,
som skal lægge bolig til, med på
ideen. Flovin Tor Næs og Emil Her-
mansson boede privat hos mig, mens
Hallvard og Andrew blev indkvar-
teret på hostel, som er et komforta-
belt og billigt alternativ, og de fandt
hurtigt ud af at mødes og omgås so-
cialt mellem runderne.

For at være på forkant med delta-
gerfeltet fremover – til denne og an-
dre normgivende turneringer – har
jeg lavet en liste med kontaktinfor-
mation på aspiranter til IM- og GM-
turneringer. Så hvis man er interes-
seret i at blive kontaktet til at spille
sådanne turneringer, kan man skrive
til esben@copenhagenchess.dk.

En skønhedspræmie, udsat af Ivan
Lichtenberg, blev uden arrangørs-
nyd og anden nepotisme tildelt vin-
deren af følgende parti:
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Engelsk / B41
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Her afviger jeg fra mit sædvanlige
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repertoire, da jeg i forberedelsen så,
at Ole gerne spiller en pindsvine-
opstilling, også selv om hvid ikke
spiller løberen til g2, men det bedre
Le2.
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Her skal sort spille 9... d6. Med lø-
beren på e2 dækker hvid c4, og kan
derfor hurtigt få aktivitet på dron-
ningfløjen. F.eks.: 10. Le3 Le7 11.
Dd2 Sbd7 12. Tfd1 0-0 13. Lf1 Tac8
14. Kh1 Db8 15. b4! med initiativ.
��������
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Sort har problemer med b6-bonden.
�	�����������
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Hvid har klar fordel pga. løberparret,
og i det følgende er det vigtigste at
forhindre sorts springer i at nå til d4.
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20... Sh7 for at få springeren til d4
via f8-e6 eller g5-e6 gendrives bru-
talt med et lækkert kvalitetsoffer: 21.
Txd7! (21. Td6 er også godt) 21...
Lxd7 22. Dxd7 Dxd7 23. Txd7 Sf8
24. Td5. Sort taber endnu en bonde,
og med to bønder og løberpar for
springer og tårn har hvid klar fordel.
En vigtig pointe er, at sorts tårn ikke
har mange åbne linjer at arbejde i,
og således er forskellen i styrke mel-
lem tårnet og løberen ikke så stor
som den kunne være.
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Trækket arbejder med to ideer: 1)
understøtter f3-f4 2) åbner mulighe-
den Lf1-h3 for at lægge yderligere
tryk på d7.
	�������

En meget vigtig pointe med det fore-
gående træk er, at 21... Sh7 igen be-
svares med 22. Txd7 Lxd7 23. Dxd7
Dxd7 24. Txd7, og på 24... Ted6 25.
Tc7 ses sorts andet problem: Selv
om sorts tårn kontrollerer d-linjen er
der ingen indbrudsfelter – derfor var
det vigtigt at spille 21. g3! og forelø-
big beholde løberen på e2.
		��������	�����	

Hvid skal ikke blive fristet af 23. Lh3
Te7 24. Lxc8 Dxc8 25. Txd6?? Txd6
26. Dxd6 Td7 og d1 hænger. I stedet
skal hvid beholde den hvidfeltede
løber – og dermed løberparret.
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Med dette træk tager hvid terræn og

indleder et stormangreb mod den
sorte konge.
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Denne afbytning hjælper kun hvid,
der nu har h-linjen til sin rådighed.
Bedre var straks 27... Sf6
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29... Sxe4 30. Lxe4 Lxe4 31. Dh2
vinder. 29... Sxg4 er en giftig bonde
at tage: 30. Dg5 Sf6 31. Kf2 Kf8 32.
Th8† Sg8 33. f6! og vinder.
����������

30... f6 31. Dh2 Sg5 32. Th8† Kf7
33. Dh5† bliver mat.
�������!��

Eller 31... Te8 32. Txh7! Kxh7 33.
Dxg5 Tg8 34. Dh5 mat.
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Unzicker døde 20. april i Portugal.
Han var Vesttysklands førende skak-
mester fra lige efter Anden Verdens-
krig til omkring 1970. Men han var
ikke professionel: Han var statsem-
bedsmand i Oberbayern og senere
dommer i München.

Han blev mange steder kaldt sen-
sationen fra olympiaden i Dubrovnik
1950. Men nogen stor sensation var
det ikke, for allerede i 1946 var han
begyndt af vinde turneringer. Luzern
49, Heidelberg 49 og Travemünde
1950. Efter Dubrovnik blev han in-
viteret til Hastings, som han vandt,
og derefter til den store Staunton
Centenary turnering i Coventry –
Cheltenham-Birmingham.

Der så jeg ham for første gang.
Jeg var 16 og spillede med i det før-
ste Junior-VM. Han var ti år ældre
og med en enkelt undtagelse den
første tysker, der blev inviteret til at
spille i England efter krigen. Han var
en fin repræsentant for det nye Tysk-
land. Ingen kunne kalde ham nazi.

Det samme gjaldt hans far. Men
Studienprofessor Eugen Unzicker
(1884-1978), som jeg hilste på i
Zürich 59, påstod minsandten, at
Rudolf Hess, som han kendte per-
sonligt, ikke var nazist!!

Tysklands historie indeholder den
slags overraskelser. Post, der var
præsident for det stortyske skak-
forbund, døde i 1947 nærmest af sult.
Både Rellstab og Sämisch sagde, at
han ikke var nazist.

Jeg så ikke det øjeblik, hvor Un-
zicker tilbød remis. Men i et andet
skuffelsens øjeblik sagde Gligoric,
at han beundrede hans altid meget
korrekte måde...

– Nåja, men det er jo rent udven-
digt. Indeni ser jeg selvfølgelig helt
anderledes ud!

En skuffelse var også matchen
mod Keres i 1956. Fire tab og fire
remiser. Alle otte partier Spansk!

Hans skakopfattelse kunne kaldes
klassisk. Og det er svært at komme
uden om Tarrasch’ indflydelse.

Han gjorde en del ud af at studere
russisk. Men ifølge David Bronstein
talte han for langsomt og for kor-
rekt.

– Bent, du skal snakke hurtigere.

@��!��	���	-�����
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Wolfgang spillede 13 olympiader
og vandt 7 tyske mesterskaber,
hvoraf Essen 48 og Leipzig 53 var
‘gesamtdeutsche’. Senere havde
DDR jo sit eget, og ved nogle olym-
piader var der en særlig spænding,
når Unzicker spillede mod en anden
Wolfgang U, Uhlmann. Og medens
vi er ved det, folk ikke var, var
Uhlmann i hvert fald slet ikke kom-
munist!

I interzoneturneringerne i Saltsjö-
baden 52 og Göteborg 55 skuffede
Unzicker. I 55 blev han nr. 16, men
i 52 blev han nr. 9, så da var han slet
ikke så langt fra kandidatturnerin-
gen.

Hvis det var lykkedes, tror jeg
ikke, det havde ændret hans beslut-
ning. Han var jurist, ikke professio-
nel skakspiller.

En morgen under skakolympia-
den i Amsterdam 1954. Der var en
del tilskuere til hængepartiet Un-
zicker - Botvinnik, verdensmesteren
stod nemlig til tab!

Jeg var der også, men havde jo
mit eget hængeparti. Russerne havde
selvfølgelig analyseret på kraft og
fundet noget, der endnu var temme-
lig kompliceret. Unzicker kom i tid-
nød, men klarede nr. 56 med forde-
len i behold, men et par træk senere
kiksede han, og Botvinnik reddede
sig.

Det var den olympiade, hvor den
store sensation var, at Kotov tabte to
partier.
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Du vil da vel ikke snakke som Un-
zicker!

Men da Averbach engang spurgte
tyskeren, hvilken russisk stormester
talte det bedste tysk, blev han over-
rasket over det hurtige svar: Rago-
zin!

– Man han kan da kun ti ord.
– Ja, kun ti ord. Men perfekt!
I 60’erne havde Unzicker en fin

periode, hvor han vandt Sochi 1965
og Maribor og Krems 1967. I 1966
delte han fjerdepladsen i Piatigorski
Cup med Portisch efter Spassky,
Fischer og Larsen, men foran Res-
hevsky, Petrosjan, Najdorf, Ivkov og
Donner.

Men statstjenesten passede ham
godt, man sagde nemlig, at man bli-
ver for hvert år ‘mere tyk, mere do-
ven og mere egnet til at tjene staten’.

I 1959 spillede vi i København et
parti for Danmarks Radio. Jeg fik
tidligt lejlighed til et dronningoffer,
der formodentlig vakte stor jubel
blandt lytterne. Men han fandt ud af,
at  han hellere måtte levere damen
tilbage, og selv om han derefter
havde en elendig dobbeltbonde på
c-linien, lykkedes det ham i bedste
Tarrasch-stil at holde remis ved ak-
tivt officersspil.

Da vi krydsede Rådhuspladsen,
standsede han op for at se på kiosk-
ens udstilling af letpåklædte damer.
Det drejede sig om en publikation,
der hed ‘Varieté’.

Han var ekspert i den slags, for
den myndighed, han arbejdede for i
Oberbayern, havde bl.a. til opgave
at arbejde for de gode sæder i regio-
nen.

– Ja, det dér kunne man også sælge
hos os, men under disken. Ikke så-
dan udstillet. Og det dér, nej, det kan
vi ikke tolerere. Øjeblikkelig beslag-
læggelse! Vi skal jo beskytte børne-
ne.

Første gang, vi mødtes ved bræt-
tet, var i Moskva 1956. Han kunne
ikke gendrive den svenske Meraner,
og efter en snes træk var remisen en
kendsgerning. Det lykkedes ham
faktisk aldrig at vinde over mig med
Hvid. Men han var meget nær ved i
Piatigorsky Cup. Dvoretsky var me-

get begejstret for dette parti og kom-
menterede det i ‘64’ omkring 1976.
Er det den slags, man kan finde med
hjælp af Google, hvis man ofrer et
par døgn på foretagendet? Det har
jeg ikke gjort. Men jeg er lidt klo-
gere nu, end da vi kommenterede
partiet til turneringsbogen i 1966.
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Et tvivlsomt eksperiment.
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Min lille idé var 10. f4 e6, hvilket
ser interessant ud.
��������

Det havde jeg ikke forberedt mig på.
Jeg fandt ikke noget, jeg kunne lide.
Jeg besluttede mig til at lade være
med at rokere langt, for Th3 har onde
hensigter, der strækker sig fra g til a.
����������������������	��!������

Svært at begribe, men hvad skulle
jeg gøre? 12... Tg8 13. Sd5 er også
uæstetisk.
��������������������

Stærkt. Men spørgsmålet er, om 14.
b4 var stærkere. Jeg skrev, at jeg vid-
ste, min modstander ikke kunne lide
den slags svækkelser. Men i bogen
påstår han fordel for Hvid efter 14.
b4! f5 15. f4 Df6 16. exf5 Dxf5 17.
g4 Dxg4 18. b5 Ld7 19. Sd5. Det er
muligvis rigtigt, men endnu meget
kompliceret. Men ellers har Hvid 19.
Se4, der giver bonden tilbage med
vanskelig stilling for Sort.
Nu er 14... Lxb5 15. f4 Dh5 16. g4

håbløst for Sort, det samme er 15...
Dc5 16. Dxc5 dxc5 17. Sxb5 Ke7
18. Thd3.
������!�������������������	�

Her er 16. Dxc5 uklart pga. mod-
spillet på g-linien. Nu burde jeg nok
have forsøgt 16... Le7, hvad Un-
zicker angiver.
���������������������������������

En typisk siciliansk problemstilling.
Hvid må jo gøre noget for den stak-
kels hest på c3.
���������������

Den kan ikke slås pga. 20. Sc4. Mod
19... d5 angiver Unzicker 20. gxf5
exf5 21. e6, og det må være klart
nok. Jeg har forsøgt 21... Tg6 22.
exf7† Kxf7 23. Dh5 Kf6, men efter
24. Se2 blev det for vanskeligt.
����������	���������	�������!���

Endelig ikke 20... exf5? 21. Sxd5!
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Det er måske ikke klart ved første
øjekast, hvorfor Hvid ikke spiller 22.
fxe6, men se lige på stillingen efter
22... Dxb2† 23. Kd2 Lb4! Jeg tror
nok, at Sort vinder, f.eks. 23. Dh5
Tg2†, men nu ser jeg på det 40 år
senere, og så kommer jeg til det
modsatte resultat: 24. Dh5 Tg2† 25.
Ke1 Lxc3† 26. Kf1 Tg7 27. Tg3!
		��������	���!���

I analyserummet ville man have e6
eller Se2. Jeg kommenterer, at 23.
Se2 De4 er fint, og at 23. e6 giver
meget angreb. Her kunne jeg da godt
lige have anført en variant, 23... fxe6
24. Dh5† Ke7!
	�����!���	���
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Der var et dårligt slutspil med 24...
De4 25. Dxe4 dxe4 26. Txg4
	���
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Jeg havde kun 5 minutter. Unzicker
havde lidt mere, men uret begyndte
at gøre ham nervøs. Og nu gjorde
han det nyttige sikringstræk! Siden
han fik ideen Th3 havde han kunnet
undgå at spilde tid på Kb1...
I turneringsbogen angiver han bl.a.
denne variant: 26. e6 Da3† 27. Kb1
Lg7 28. De3 d5 29. exf7† Kxf7 30.
Tde1, han har nemlig ikke set 30...
Db2†, der sandsynligvis redder Sort.
Jeg ved ikke, hvad jeg havde spillet
med Sort. Da3† tiltaler mig ikke.
Dronningen opgiver skudlinierne
imod e4-f4 samt kontrollen med e1...
Men i 40 år har jeg troet, at mit held
var, at Hvid spillede Kb1. Det er slet
ikke noget dårligt træk!
	�������������	����������	���
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28. Sxc6 Txg3 29. Dxd5 Kf8 giver
Hvid evig skak, ikke mere. 28. e6
Lxd4 29. exf7† Kxf7 30. cxd4 Dd6
er udmærket for Sort.
	��������

I sine kommentarer accepterer Un-
zicker, at dette angreb redder Sort.
Det passer bare slet ikke.
	���
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Jeg tænkte vist ikke mange sekun-

der på a4. En klar gendrivelse er 31.
Tg2 axb3 32. Ka1
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31. Dd3! bør vinde. Pointen er 31...
a4 32. Sc4! dxc4 33. Dd8† Kg7 34.
Df6† Kg8 35. Td8† Lf8 36. e6 og
vinder. Der angives også 31. Dd3!
Tb8 32. Sxf7! Det stemmer, f.eks.
32... a4 33. Sg5 axb3 34. Df5† Ke7
35. Df7† Kd8 36. Se6† Kc8 37. Dc7
mat. Eller 32... Kxf7 33. Dh7† Ke6
35. f5† Kxe5 36. Dc7†! Ld6 37.
Dg7+! osv.
Og endelig kan det bemærkes, at 31...
Lxd6 32. exd6 Dxd6 er temmelig
håbløst pga. det kolossalt stærke 33.
Dd4!
������ !������	��������������������
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Pyhha! Men fem sider længere frem-
me er der også noget. Det drejer sig
om evnen til undre sig. Tarrasch hav-
de den. Man kan eksempelvis læse
hans kommentarer til partiet mod
Steinitz i Nürnberg 1896, hvor hans
modstander tænker over sit tredie

træk mod Spansk. Gad vide, hvad
den gamle nu vil finde på. Det ender
såmænd nok med, at han spiller 3... f6.
Det gør han! Den gode Siegbert gør
en serie ‘sunde og naturlige træk’,
men undrer sig såre, da han gør sig
klart, at han overhovedet ikke har
opnået nogen åbningsfordel.
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Nimzoindisk / E59
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Najdorf begynder at vågne op. Han
ser ikke noget godt mod 18. Td1 Lf5
19. e4 Sxe4!
����������������
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Denne gang er det 20. fxe4 Txe4!,
han ikke finder noget godt imod.
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Najdorf: Min modstander tog en hel
time ved dette træk. Mærkeligt nok
er der ingen måde at opnå fordel for
Sort...
Unzicker: En meget overraskende
redning. Jeg anser dette for et af de
interessanteste træk, jeg er stødt på i
hele min skakkarriere.
	�����
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Bedre end 20... Dxb3 21. Txb3 Sd6
22. Txe8† Txe8 23. Lf4 eller 22...
Sxe8 23. Txb7 Td1 24. Tb8 Kf2 28.
Le3.
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v/ Steffen Pedersen

Et af de spændende navne ved som-
merens Politiken Cup i Høje Taa-
strup er den kun 13-årige Parimarjan
Negi. Han har allerede to stormester-
normer, og selv om stormesterdrøm-
mene ikke blev indfriet ved den
stærke åbne turnering i San Marino,
der blev spillet i forlængelse af OL,
så gav den indiske dreng flere ek-
sempler på sit store talent. Et af dem
sendte den stærke ukrainer Zahar
Efimenko til tælling i blot 26 træk:

.��������	�4����A�%%�B
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Siciliansk, Najdorf / B99

���������	��
�������������������
���


�����
������������������������

Runden forinden havde Negi med
de sorte brikker vundet et parti i den
skarpe variant 7... Sbd7 8. Df3 Dc7
9. 0-0-0 b5 10. Ld3 Lb7 11. The1
Db6 12. Sd5 Dxd4 13. Lxf6 gxf6
14. Lxb5 Dc5 15. Sxf6† Kd8 16.
Sxd7 Dxb5 17. Sxf8 og nu et nyt
træk: 17... Ke7!?, Dvirnyy - Negi,
San Marino (5) 2006. I Biel sidste
år vandt Gelfand over Nakamura
med 17... Txf8 18. Da3 Tc8 19.
Dxd6† Ke8 i et kompliceret parti.

Om Negis træk er bedre, må bero på
grundigere analyser.
������
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En afvigelse i forhold til det gængse
10... b5.
�����������

Den væsentligste pointe ved sorts
sidste træk er, at hvid nu ikke med
det samme kan vinde mere terræn
med g5. Til gengæld gør trækket
også, at hvid har nemmere ved at
åbne linjer på kongefløjen efter
fremstødene h4 og g5.
�	��������

En anden og tematisk idé i disse
skarpe Najdorf-stillinger er 12... g5.
Hvid kan vinde en bonde med 13.
hxg5 hxg5 14. Txh8† Lxh8 15.
fxg5, men Hvids bønder er splittede
og Sort vinder kontrol over centrum
og især e5-feltet. 15. Dh3! kræver
dog et godt svar fra Sort, og 15...
Lxd4 16. Txd4 gxf4 er næppe den
bedste løsning. Efter 17. e5! dxe5
18. Td2 havde Hvid kæmpe angreb
i Kosmo - Berczes, Stockholm 2005,
hvor bondeofrene har givet plads til
alle officerer, mens Sort står passivt
placeret på dronningfløjen uden
færdiggjort udvikling.
����
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13. Sde2 Sc5 14. g5 Le7 15. g6 0-0
16. gxf7† Txf7 17. Dg3 Ld7 med
skarpt spil var Heberla - Kempinski,
Polsk mesterskab (Krakow) 2006.
������
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Det profylaktiske 13... Le7 er sik-
kert en bedre løsning. Nu sætter
Hvid fart på spillet med en serie
tempovindende træk.
����
��������

14... dxc5 15. e5 Le7 16. Lg2 er ikke
godt.
�����������������
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Der er også andre steder til damen,
men formentlig ikke nogen, der
byder tilstrækkeligt modspil. På
16... Dc6 kan Hvid for eksempel
spille 17. Lg2 Le7 18. Sd6† Lxd6
19. Dxc6† bxc6 20. Lxc6† Ke7 21.
fxe5 Lxe5 22. Lxa8 med en kvalitet
mere, men det er sikkert endda
endnu bedre at fastholde angrebet
med 18. fxe5.
����
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18... Le7 19. fxe5 Lxd6 20. Txd6 er
rigtig godt for Hvid, men 20. g6! f5
21. exf6 og for eksempel 21... Df5
22. Txd6! er sågar helt afgørende.
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Har man set afslutningen, er det jo
simpelt nok. Rent intuitivt bør der
heller ikke være de store betænke-
ligheder. Sorts officerer koordine-
rer ikke, mens alle Hvids officerer
samarbejder i angrebet.
	���������		��������

Eller 22... Tf8 23. gxh6 gxh6 24.
Dg4 og Hvid vinder.
	������������	��������������	������
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Og så er der mat i yderligere to træk,
som Efimenko ikke behøvede at se.
���

�

I anden omgang tabte jeg til Unzicker
efter hovedløst spil. Det samme skete
i 1970 i Lugano. I første omgang fik
jeg ham til at overvurdere sin terræn-
fordel, men i anden omgang, med
Sort, forsvarede han sig omhygge-
ligt, og pludselig var det mig, der

glemte noget.
Sidste gang, jeg så ham, var for

otte år siden i Zürich, under en hede-
bølge, der vel i teorien burde have
været en fordel for de unge schwei-
ziske talenter. Men veteranholdet
bankede dem. Wolfgang havde i star-

ten tabt et parti, men da fru Freia
ankom, havde han allerede vundet
to.

– Nå, nu går det bedre.
– Ja, sagde jeg, men det er vel ikke

så vigtigt.
– Joh, det er det skam stadigvæk.
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Turneringen var en gentagelse af sid-
ste års pæne succes med en IM-norm-
givende turnering med de stærkeste
danske juniorer som den primære
målgruppe, suppleret af titelholdere
og seniorspillere med Elo-rating.

I forhold til sidste år var spille-
stedet flyttet fra et luksurøst hotel til
Skovlundes (charmerende men små)
klublokaler i en nedlagt lilleskole.
Meget hyggeligt, men også lidt
varmt i det gode vejr i Bededagsfe-
rien. På den teknologiske side var
livedækningen blevet øget til de seks
øverste partier, og igen i år var der
omfattende og hurtigt opdaterede
rundeberetninger, tabel og partier på
turneringens hjemmeside.

De to klubber, med de erfarne Lars
Bech Hansen og Tom Skovgaard i
spidsen, fik samlet et stærkt og spæn-
dende felt, om end 20 deltagere er
lidt i underkanten af, hvad der var
planlagt. Men det er svært at lokke

En god dansk præstation stod Pe-
ter Skovgaard for, uden at det dog
blev svimlende. Peter holdt sig pænt
over det nyvundne 2200+, og Sam-
tidig blev Peter ligesom sidste år
(uofficiel) Kadetmester. Et eksem-
pel på Skovgaards blik for taktik.
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mennesker til at spille 9 partier på
4,25 dag (4 dobbeltrunder og en
aftenrunde). Dermed blev en vigtig
faktor i turneringen udholdenhed og
god fysisk form. Herligt at skak på
denne måde bliver helt sportsagtigt,
hvor en god fysik for alvor er afgø-
rende. Og en masse god skakunder-
holdning med mange fejl og gode
muligheder for overraskelser tæller
også på positivsiden.

I år var svenske Semcesen og Ja-
cob Carstensen dem, der var tættest
på en IM-norm, men begge skulle
score 2/2 til slut, og det kom aldrig
inden for rækkevidde. Carstensen
var selv ude om det, da han før 8.
runde selv havde kigget i nogle (for-
kerte og forældede) tabeller for
norm-udregning. Så Carstensen af-
talte remis mod Peter Skovgaard i
en Najdorf-teoristiling. Nogle gange
her i livet er det vigtigt at spørge om
hjælp!

�

Af Brian Kristensen
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Hvid er nedspillet, og sort finder en
hurtig vej til målet.
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17. exd4 Le3†
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I placeringskampen fra nr. 10-20 kan
man bemærke Dara Akdags og Mar-
tin Hansens fine resultater. Begge
spillere var (vistnok) indtil for nylig
et skridt eller to efter de bedste ju-
niorer i Danmark, men har nu måske
indhentet dette. Det var interessant
at følge Martins ihærdighed i slut-
spil og hans sikre positionelle stil.

Lad os tage et eksempel på god
kampånd og underholdende fejl, for-
hold der karakteriserede turneringen.
Stefan Wiecker har udspillet Akdag,
og skal nu ‘blot’ eksekvere (den er
god nok, tårnene på f1 og h1 er
sorte!).
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39... Da4! (truer på e4 og Dd7†).
Husk det nu – alle brikker skal med!
40. De2 Dd7† 41. f5 Txf5.
���� ���� ���� ���� ��� ��� �	�� ����
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42... f6†! 43. Kxg6 cxd6 vinder.
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Pludselig har hvid (også) farligt an-
greb.
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Det er stadig remis ved korrekt spil,
men sort er mør.
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46... Ke8! 47. Tc2 Kd8
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Unge og talentfulde IM Jakob Vang
Glud var før turneringen tiltænkt
rollen som den, der skulle forstyrre
de to GM’ere i toppen, men Glud fik
ikke rigtig hul på sine modstandere i
denne omgang. Men han spurtede
lidt, og fik trods alt en udelt 2. plads,
hvilket vel er nogenlunde godkendt.
Undertegnede mener, at Glud skal
gøre som f.eks. Carlsen og spille flere
åbninger for at lære og udvide hori-
sonten. Talentet er til det. Glud af-
slørede efter turneringen, at han også
har tænkt i disse baner. I øjeblikket
spiller Glud næsten altid 1. c4. Men
før han vil spille 1. e4, vil han først
lære 1. d4!

Turneringens ubetingede leveran-
dør af overraskelser var GM Miezis
(en sådan spiller er guld værd for
denne type små opens!). Miezis tabte
til bl.a. Carstensen og Semcesen. Lad
os se hvordan.
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Hvid er i vanskeligheder efter f.eks.
24... Sc4, men efter min mening er
det et oplagt kendetegn ved stillin-
gen, at sorts dronning og tårn mang-
ler plads, hvorfor det følgende træk
er en meget stor fejl.
	����������	���������

25... Dd8 26. gxh5
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	��� ���� !�������� ����������������


�����	������!�����������
������

!��!�	����������
�������!���
�����

!���!�	�����!���

Og lidt senere... ���
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Meget kreativt og rigtig ‘tigerskak’,
men under normale omstændighe-
der burde stormesteren vel kunne
regne sig frem til, at det ikke duer:
�������

16... hxg5! 17. Sxg5 Sf6 18. Sce4
Sxe4 19. Dxe4 f5 20. Dh4 g6! og
sort forsvarer merofficeren. Vi spo-
ler frem til næste fejlberegning fra
stormesteren.
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Efter 37... Txc7 38. Txb6 kan La6
og Sb5 tilsyneladende ikke begge
reddes, men der er en simpel løsning:
38... Tc1† 39. Kh2 Sc7!, og Sort
hænger op.
����������

38. Le2! vinder, f.eks. 38... Txc7
(38... Lb7 39. Txb6 Txc7 40. Lxb5)
39. Lxb5.
������!��������!����!��������!����
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Og hvid vandt efter yderligere 20
træks dødskamp.
���

GM Mikhael Ivanov gjorde det sam-
me onde ved feltet, som GM de Fir-
mian gjorde sidste år, dvs slagtede i
sikker stil, og vandt umådelig sik-
kert med 7/9. Samtidig viste Ivanov
stor analysekapacitet og imødekom-
menhed i pauserne, hvilket var lære-
rigt. Ivanov tog det afgørende skridt
mod sejren, da han i et usædvanligt
parti besejrede GM Miezis i 5. runde.
På et tidspunkt myldrede hele 5
(fem!) forsamlede fribønder frem
mod Miezis’ konge. Dermed blev det
afgjort, at turneringen blev uden en
eneste stormesterremis.

I diagramstillingen har Ivanov
netop ofret en kvalitet, men fået bøn-
der og angreb til gengæld.
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Hvid var åbenbart bange for hxg3,
fxg3 med farligt angreb, men nu bli-
ver det bare endnu værre.
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Slutstilling: 1. Kim Holm Hansen,
Tranekær, 7, 2-3. Aage Justesen,
Nr. Alslev, og Michael Madsen,
Rudkøbing, 4, 4-5. Ejnar Møller
Kristensen, Esbjerg, og Niels
Bertelsen, Brøndby, 3½, 6-7. Jens
L. Hottrup, Birkerød, og Poul An-
dersen, Haslev 2½, 8. Fritz Ras-
mussen, Frederikshavn, 1.

�;����%
Torben Teimer har med en score
på 8 ud af 10 genvundet det dan-
ske mesterskab. – Tillykke med
præstationen!

Peter Lindegaard

�::")���	���	���
ICCF (International Correspon-
dence Chess Federation) inviterer
til nedenstående to turneringer:

ICCF World Cup XV (email og/
eller server) med start 15/11-2006.
Tilmeldingsfrist 30/9-2006.

ICCF World Cup XVI (alminde-
lig post) med start 15/12-2006.
Tilmeldingsfrist 15/10-2006.

For begge turneringer gælder:

• Der spilles i indledende grupper
med 7-11 deltagere.

• Man kan melde sig til lige så
mange grupper, man kan
overkomme.

• Vinderne går videre til
semifinalerne.

• Tilmelding til
Søren Peschardt,
Rødkælkevej 368,
2600 Glostrup.
Email:  kskak@skak.dk
... sammen med indbetaling af
indskud på 140,-.

• Man kan også tilmelde sig på:

@@@��AA
E@��A9����A��=
$�����0�����A���������1?

...her vil indskuddet være 30 CHF

Et desperat forsøg på modspil, som
Sort kunne have ignoreret med 31...
Th7! 32. Dg2 Dxg2† 33. Kxg2 Sxd5
og vinder let. Men nu giver det en
farlig fribonde på c7:
������!������	��!��������������������
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En fantastisk stilling. Skak er kunst.
��������

38. fxg4 Sxg4 39. Db5! ligner evig
skak ifølge Fritz, men det er ikke helt
til at vide, f.eks. 39... Sf2 40. Dg5†
Kh7 41. Dd8 Dh3.
��������������������

Nu kan bønderne (overhovedet) ikke
kontrolleres.
������	��	�����!�	������	���������
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Eller lidt mindre brutalt og mere ele-
gant: 45... Df5† 46. Kg2 f3† 47.
Kxg3 Dg4† 48. Kh2 Dh4† 49. Kg1
Df2 mat!
���������������������������������
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Skakuret ...
Til slut lidt filosoferen over skak-
uret, som sammen med en god fysik
er blandt grundelementerne i skak.
Flere spillere tilkendegav undervejs,
at mange af fejlene i partierne kunne
tilskrives tilvænning til den ‘nye’
betænkningstid: 1½ time plus 30
sekunder pr. træk.

Det undrer mig, at så relativt
mange skakspillere ikke kan finde
ud af at håndtere et skakur, og bru-
ger al for meget tid, som bringer dem
i håbløse situationer, hvor skak-
kvaliteten styrtdykker, og man taber
hvis modstanderen ikke er i samme
situation. Hvis man har 1 min. mod
30 min. til modstanderen på klok-
ken, svarer det vel til, at man er et
tårn nede. 5 min. mod 30 min. er
også alarmerende kritisk.

Hvad nytter det at bruge timer og
dage på at studere åbningsteori, hvis
man ikke samtidig får sig en strategi
for anvendelsen af sin tid, og træner
det. En undskyldning kan være, at
der ikke findes så mange bøger om
dette emne.

Jeg kender kun én, der detaljeret
har gjort sig overvejelser om betyd-
ningen af skakuret, som går lidt dy-
bere, end blot at skrive, at ‘man bør
ikke komme i tidnød’, eller lidt
bedre: ‘lad være med at regne på
kandidattræk mere end en gang’ (for
at spare tid og kræfter). Denne bog,
‘Blitz Theory’ af Jonathan Maxwell,
har en række skakstillinger og med
en angivet tid på klokken. Godt nok
målrettet lynskak, men nogle af prin-
cipperne kan overføres, vil jeg vur-
dere.

En spændende, kort og intens tur-
nering, som de to klubber, Skov-
lunde og Taastrup, forhåbentlig/for-
mentlig vil gentage til næste år.
Gerne med endnu flere juniorer fra
udlandet ud over fra Sverige, som
minimum fra Norge, Finland, Færø-
erne og Island. Måske med et remis-
tilbud-forbud. Ikke fordi det var et
stort problem i denne turnering, men
om ikke andet for at være nyska-
bende i dansk skak.
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Løsninger til taktikøvelserne
side 11.

1. Ventzislav Inkiov
Rafael Vaganjan

Europamesterskabet for hold, Plov-
div 1983. 30... De4! 31. Ld5 Dxb1!
Og da der ikke findes noget tilstræk-
keligt svar på 32. Dxb1 Te2 33. Dg1
Te1 34. Lf3 Ld4!, opgav hvid. 0-1.

2. Vladimir Okhotnik
Sune Berg Hansen

Lyngby Open 1990. 17. Txd7!
bxa4. Han vælger en død i skønhed
frem for det banale 17... Dxd7
18.Dxa6; eller 17... Sxd7 18. De4
Dd8 19. Ld6. Og da slet ikke det
desperate 17... Kxd7 18. Dd1† Ke8
19. Ld6. 18. Texe7† Kf8 19. Txf7†
Kg8 20. Txg7† Kf8 21. Ld6†. Tår-
nene hærger videre til mat. 1-0.

3. Zoltan Ribli
Andras Adorjan

Det ungarske holdmesterskab 1983.
Også her en urokeret konge. 26...
Da6 er et udmærket træk, men ikke
så stærkt som 26... Da5† 27. Dc3
Lf1!! Hvid opgav. 28. Dxa5 Txc1†
samt mat. 0-1.

4. Joseph G. Gallagher
Andrew Curran

Lyon Open 1993. En standardkom-
bination (der altid begejstrer!): 23.
Txf7†! Txf7 24. Dxh6†! Kg8 25.
Dh8† Kxh8 26. Sxf7†. 1-0.

5. Mikhail Botvinnik, USSR
Conel H. Alexander, England

OL München 1958. Nej. På 25...
Df7 har verdensmesteren 26. Txh7!
Lxe4 (eller 26... Lf5 27. g6 Dxg6
28. Txg7† Kxg7 29. Tg1 etc.) 27.
Dxe4 Dxf3? (27... Df5 28. Tdh1
med hvid fordel) 28. Dg6 Dxe3†
29. Kb1 Tf7 30. Tdh1 og hvid vin-
der. Alexander mindedes måske, at
han tolv år tidligere slog Botvinnik
i en radio-landskamp, og håbede at
kunne gøre det igen med 25...Txf3?
26. Lxg6 hxg6 27. Dxg6. Men nu

kunne sort ikke tage løberen for 27...
Txe3 28. Tdf1! og måtte retirere:
27... Kf8 28. De4 Df7 29. g6 Df5
30. Dxf5† Txf5 31. Tdf1.

At det følgende slutspil vindes for
hvid ses snart. Kunsten er at kunne
se det længe inden! 31... Txf1† (31...
Tf6 32. Lg5) 32. Txf1† Kg8 33.
Tf7 Tc8 34. Kc2 e4 35. b3 Lc3 36.
Kd1 Le5 37. Ke2 Lc3 38. La7! 1-
0. Hvid konge marcherer uimodstå-
eligt frem!

6. Jean René Koch
Jacek Gdanski

Junior-VM, Tunja 1989. 20... Sxg3!!
21. hxg3 Txg3! 22. De2. Overbe-
lastning! Damen skal forsvare c2:
22. Le3 Txe3 23. Dxe3 Dxc2† 24.
Ke1 Dc1† etc. 22... Th8! 23. Df1.
23. Lg2 Txh1† 24. Lxh1 Tg1†. 23...
Dc5! 24. Lb2. Lidt sejere var 24.
Tb2 Thxh3 25. Txh3 Dd4†! (også
25... Tg1 vinder) 26. Ke2 Dc4† 27.
Kf2 Dxf1† etc. Men med dårlig lø-
ber og bondeminus ville udfaldet
være givet. 24... Sc4, og hvid op-
gav: 25. Lc1 Dd4† 26. Ke2 Te3†,
eller 25. Txc4 dxc4 26. Lg2 Txh1
27. Dxh1 c3 28. Lc1 Df2. 0-1.

7. Henrik Danielsen
Steen Fedder

Lyngby Open 1990. 36... Tc8!!
Hvid beslutter sig til at modtage
kvalitetsofret, da der ellers kan følge
37. Tc1 Tc4† 38. Kd3 Lxe4†, som
fører til et tabt slutspil efter 39. Kd2
Td4† 40. Ke3 Td3† 41. Kf2 Txg3
42. Kxg3 Tb3. 37. Sd5†?! Lxd5 38.
Txa3 Tc4† 39. Ke3 Txe4† 40. Kd2
Txf4 41.gxf6 gxf6. To samlede –
senere måske tre – er rigelig beta-
ling. Sort vandt slutspillet bekvemt:
42. Tc3 Lc4 43. Ke3 Th4 44. Ta1
Th3† 45. Kd2 Th2† 46. Ke3 Th3†
47. Kd2 Txc3 48. Kxc3 Kc6 49.
Td1 Ld5 50. Tf1 f5 51. Kd4 Kxd6
52. Te1 Le4 53. Tg1 e5† 54. Ke3
Ld5 55. Tg6† Le6 56. Tg1 Lc4 57.
Tg5 Ke6 58. Th5 f4† 59. Kf3 Kd5
60. Th8 Kd4 61. Td8 Ld3 62. Tc8
d5. 0-1.

8. Alexander Kotov
Enrico Paoli

Stormesterturneringen i Venezia
1950. 22... Sc5 23. Dg4 Lxd4 24.
Txd4 De5! På den tid var det nær-
mest en verdenssensation, når en
russer tabte til en ikke-russer, end-
sige en ikke-stormester. Men selv
koryfæerne kunne komme til at un-
dervurdere faren på baglinjen. 25.
Td1. Det triste alternativ var 25. Le3
Txd4 26. Dxd4 Dxd4 27. Lxd4 Td8
28. Td2 Se4 29. Td3 e5 30. f3 Sc5 31.
Lxc5 Txd3 med kvalitet til italiene-
ren. 25... De4!! Smukt dobbeltan-
greb. Kotov vælger at satse på et for-
tvivlet modangreb: 26. h3 Dxc2 27.
Txd8 Txd8 28. Dg5 Td1† 29. Kh2
Dxf2 30. De7 Dg1† 31. Kg3 Td3†,
men sort kommer altså først: 0-1.

9. Vadim Zvagintsev
Rustam Kasimdzhanov

4th Borowski GM, Essen 2002.
Superkrafttrækket 24. Dg6!! fik sort
til at opgive videre modstand. Den
er rivende gal på de lyse felter, en af
truslerne er 25. Lf5, og 24... fxe5
25. Le6† Kh8 26. fxe5 er den visse
død, f.eks. 26... Db4 27. Lf5 Kg8
28. Dh7† Kf8 (28... Kf7 29. Le6†
Kxe6 30. Df5 mat) 29. Le6† Lf6
30. Dg8† Ke7 31. Df7 mat.

En anden matvariant er 24... Lf8
25. Lf5 fxe5 26. Dh7† Kf7 27. fxe5
Db4 28. Dg6† Kg8 29. Lc2 fulgt af
matten på h7. Kun 24... Lc8(!) hol-
der lidt længere, men er perspektiv-
løst efter træk som 25. Sf7 Da3 26.
Sxh6† Kh8 27. Sf7† Kg8 28. Sxd8
Lxg4 29. Sf7! etc. 1-0.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 2 træk.
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Hvid trækker og vinder.
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De tre første opgaver er forholdsvis
lette, de to næste overkommelige,
mens den sidste er særdeles vanske-
lig. Løsninger indsendes til Skak-
bladets redaktion senest fredag 11.
august.

Løsninger til nr. 3/2006
13318: 1. Sc3 Kb3 (1... Kd3 2.
Dd1‡, 1... e2 2. Db1‡) 2. Da2‡.
13319: 1. Se7 Se5 (1... d2/Sb8/Sf8
2. Td5‡, 1... ~ 2. Sc6‡) 2. Tf4‡.
Gerhard Maleika, Tyskland (født
1951) deltog med en originalopgave
i Skakbladet april 2002.
13320: 1. Ta2 Txf8† (1... Kh1 2.
Dxe8, 1... Td8 2. Dxd8, 1... Tc8 2.
Dxc8, 1... Tb8 2. Dxb8, 1... Ta8 2.
Dxa8, 1... Te2 2. Txe2, 1... ~ 2. Df2†)
2. gxf8D! (eller T!). Sigurd Clausen
(1900-1965) var en mindre kendt
norsk problemist.
13321: 1. Kb5? Tg8! 1. Ka5! Tg7/
Kb7 (1... Tg8 2. Sd4†, 1... ~ 2. Kb6)
2. Se7†. Cyril Stanley Kipping
(1891-1964), der udgav The Pro-
blemist 1931-64, var umådelig flit-
tig. Komponerede over 6000 opga-
ver, især 2- og 3-trækkere.

13322: Igen Bristol-temaet: baning.
Der skal skaffes plads til egne brik-
ker, se: 1. Dg8 f3/b4/h4 (1... Lf5 2.
Le6†, 1... Le4 2. Ld5†, 1... Lb1/Lc2/
Lc3/Lf8/b1x! 2. Lb1† 1... ~ 2. Lc4†)
2. Lf7†. Ganske raffineret. Herbert
Grasemann (1917-1983) var en pro-
duktiv opgavekomponist og skak-
forfatter, der efter krigen arrangerede
møder mellem problem-venner i bla.
Berlin og Leipzig. Fra 1957 var han
international dommer i skakkom-
position, udnævnt af FIDE.
13323: I 1924 udgav Troitzky
(1866-1942) ‘500 slutspilstudier’.
Året efter sås der i Schachmatny
Listok, der udkom i Leningrad,
nogle ‘vanskelige’ tilføjelser, som
vistnok først nu er løst til bunds. Det
drejer sig om slutspil, der munder
ud i konge + to springere mod konge
+ bonde.
1. Sce3 Dh1 (1... Df3 2. Sf5† Kg4 3.
Sh2†) 2. Tg2 (2. Th2†? Dxh2 remis,
men 2. Tf2 vinder også). 2... Dxg2
(eneste mulighed) 3. Sxg2 Kh3 (3...
Kg4 4. Sge3†) 4. Se1! Kh4 5. Kf5
Kh3 6. Kf4 Kh4 7. Sg2† Kh3 8. Kf3
f5 9. Sf4† Kh4 10. Sd2 (eller 10.

Sh2) 10... Kg5 11. Kg3 Kf6 12. Sf3
Ke7 13. Kf2 Kd6 14. Ke3 Kc5 15.
Se5 Kb4 16. Kd4 Kb5 17. Sed3 Kc6
18. Kc4 Kd6 19. Kb5 Ke7 20. Se5
Kd6 21. Sc6 Kc7 22. Kc5 Kd7 23.
Sd4 Kc7 24. Sde6† Kd7 25. Kd5
Ke7 26. Kc6 Kf7 27. Kd7 Kf6 28.
Kd6 Kf7 29. Sd4 Ke8 30. Sc6 Kf7
31. Ke5 Kf8 32. Kf6 Ke8 33. Ke6
Kf8 34. Se5 Ke8 35. Sf7 Kf8 36.
Sd6 Kg7 37. Ke5 Kh7 38. Kf6 Kh6
39. Sc8 Kh7 40. Se7 Kh6 41. Sg8†
Kh7 42. Kf7 Kh8 43. Sg6† Kh7 44.
Sf8† Kh8 45. Se7 f4 46. Seg6†.
Overalt er valgt bedste træk. Variant-
nettet ville mageligt kunne fylde en
bog. Troitzky omkom i august 1942
under tyskernes belejring af Lenin-
grad.
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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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16/7. – Nykøbing Sj. Skakklub ind-
byder for 36. gang til 6 runder ½-ti-
mes hurtigskak: søndag den 16. juli i
Nordgårdshallerne, Nykøbing Sj. –
Cafeteria er åben. – Tider: Indskriv-
ning fra 9.15; 1. runde 10.00, sidste
runde 16.30. Præmieuddeling 18.00.
– Klasser: Inddeles efter rating, pr.
ca. 200. – Indskud: alle klasser 100
kr. Begynderklasse (max. 1200) 50
kr. Betaling på stedet eller giro: 1 55
09 85. – Tilmelding: senest den 14.
juli til Villum Sejersen, Nørregade
1A, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 91 31
57, mobil 30 34 03 44, eller email:
vse@privat.tdcadsl.dk.

$����������������������� ��

7/8 - 26/8. – Der spilles så vidt muligt
i 8-mands grupper, sidste gruppe evt.
Monrad. – Spilledage: 7/8, 8/8, 14/8,
15/8, 21/8, 22/8 samt 26/8. – Tids-
punkt: På mandage og tirsdage kl. 19-
24 og sidste runde lørdag kl. 13-18,
hvorefter der vil være spisning og lyn-
turnering. – Spillested: Fritidshuset,
Kirkegade 51, 6700 Esbjerg. – Spille-
tid: 5 timer. Hver spiller har 2 timer
til 40 træk, derefter stilles urene ½
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Raetsky & Chetverik:
Starting out: Benoni systems
Everyman Chess, 240 sider

Dækker Volgagambit samt alle af-
arter af Benoni undtagen moderne
benoni. Det er at favne for bredt, og
mere end en spredt ustruktureret
indføring i de forskellige varianter
får man ikke.

�

Viktor Korchnoi
Chess is my Life
Olms, 226 sider

En ny udgave af hans tidligere selv-
biografi af samme navn. Korchnoi
har jo virkelig en historie at fortælle,
og det gør han godt. Der er ni par-
tier i bogen, så fokus er så absolut
på det personlige. Korchnois para-
noia skinner igennem, det er svært
ikke at trække på smilebåndet når
han beskylder Sadvakasov for at
have snydt gennem at modtage
computerhjælp i deres match fra
2002. På den anden side er det dej-
ligt livsbekræftende, at energien og
kampgejsten på ingen måde har for-
ladt den gamle kæmpe trods hans
høje alder. En god bog om et spæn-
dende emne.
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Susan Polger
Breaking through
Everyman Chess, 320 sider

Beskriver de tre Polgar-søstres kar-
riere, især med fokus på Susan.
Bogen er formentlig en del af hen-
des vellykkede profilering i USA,
men er alt for megen sødsuppe efter
min smag. Man får nærmest den op-
fattelse, at USA’s kvindeholds me-
daljer ved forrige OL er en unik præ-
station, og sammenligningen mel-
lem Susan og Joe DiMaggio er nok
også i overkanten. Men man må
trods alt tage hatten af for hendes
arbejde i USA, og kan man klare
stilen, er bogen udmærket.
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Zenon Franco
Chess self-improvement
Gambit, 240 sider

Bogen har struktur som Larsens
‘Find mestertrækkene’. Der gen-
nemgås en række partier, og der gi-
ves point i udvalgte stillinger ud fra
diverse valgmuligheder. Problemet
med den type bøger er, at der ofte
ikke er plads nok til at forklare posi-
tionelle løsninger instruktivt. Det er
i høj grad problemet her, løsninger
er som oftest konkrete varianter.
Men man får muligheden for at
gætte med, når de store mestre spil-
ler, hvilket er et fint koncept.

�

Panczyk & Ilchuk:
Ruy Lopez exchange
Everyman Chess, 192 sider

Med 74 kommenterede partier, pri-
mært med fokus på åbningen, gen-
nemgås afbytningsvarianten i
spansk. Bogen starter som så mange
andre om varianten med at vise, at
hvid vinder bondeslutspillet i vari-
anten. Korrekt, men et drømme-
scenarie. Enevoldsen havde år til-
bage en fin artikel om sorts chancer
i slutspillene, hvis man blot lader
være med at bytte alt af. Bogen har
mange eksempler, men formidler
ikke godt.

�

v/  Peter Heine Nielsen
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Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

KØBES:

Til privat samling købes ældre
årgange af danske, svenske og
norske skakblade. Turnerings-
og problembøger har også
interesse. – Per Skjoldager, tlf.
61 33 76 25, email: skjoldager
@andersen.mail.dk.



time tilbage. – Indskud: Kr. 150 inkl.
DSU-afgift, juniorer kr. 120. – Præ-
mier: 1. præmie i hver gruppe kr. 700.
Øvrige præmier efter deltagerantal. –
Rygeforbud: Da turneringen Elo-
rates, må der ikke ryges i spillelo-
kalerne. Der kan dog ryges i øvrige
lokaler. – Kantine: Selvfølgelig igen
kantine med rimelige priser. – Til-
melding: Jens Nielsen, Storegade 66,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 39 75. Email:
Jerneif@get2net.dk. – Sidste frist ons-
dag den 2. august 2006. – Hjemme-
side: www.skakklubbencentrum.dk.
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7/8 - 4/9. – 5 runders Elo-ratet EMT
på mandagene 7/8, 14/8, 21/8, 28/8
og 4/9. – 6-mands grupper alle-mod-
alle, nederste gruppe evt. monrad. –
Indskud: Kr. 170,- Præmier: Alt ind-
skud, minus EMT-afgift udbetales i
præmier. Deling ved ligestilling. –
Spillested: ØBRO’s lokaler, Rosen-
vængets Allé 31, 2100 Ø. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer, ½ time
til resten. – Tilmelding med navn,
rating, klub og fødselsdato inden
2. august 2006 til Ted Sandbech,
Brammingegade 2 st. tv., 2100 Ø,
eller email: ted@adslhome.dk. – Der
må ikke ryges i spillelokalet. – Gå i
dækning i ØBRO og undgå hedeslag!
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10/8 - 21/9. – Hermed indbyder BSF
til vores SenSommer Turnering 10/8
- 21/9, der inddeles i 3 grupper. Elo-
rates. – Gruppe A: Fra 1900 og op.
Gruppe B: 1600-1899. Gruppe C: Un-
der 1600. – Ved mange deltagere i
gruppe C deles den i to lige store grup-
per efter rating. – Spillested: Frede-
rikssundsvej 118 A. – Spilletid: Tors-
dag 10/8 og efterfølgende 6 torsdage
til og med den 21/9, start kl. 19.00. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer +
½ time til resten. – Bemærk: Ryge-
forbud i spillelokalet, mobil-tlf. skal
være slukkede. – Indskud: 150,- kr.
betales 10/8 inden 1. rundes start. –
Tilmelding senest 3/8 til: Carsten
Petersen tlf. 38 87 43 64 (hverdage
bedst mellem 19.00 og 21.00), email:
b.s.f@post.tele.dk eller Niels Erik
Andersen tlf. 38 79 06 39.
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21/8 - 2/10. – Herning Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders koordine-

ret EMT følgende 7 mandage: 21/8,
28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9 og 2/10. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler og
Elo-rates. – Spilletid: kl. 19-24.00
(ingen hængepartier). – Spillested:
Vestervangskolen, Kantinen, Vester-
gade 82, 7400 Herning. – Turnerings-
form: Der spilles Monrad med 12-16
deltagere i hver gruppe, evt. 8 delta-
gere i mesterklassen. – Betænknings-
tid: 40 træk i 2 timer + ½ time + op-
sparet tid til resten af partiet. – Ind-
skud: 120 kr. pr. person. – Præmier:
Hele indskuddet går til præmier. –
Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/
vand, brød og slik. – Tilmelding se-
nest: søndag, den 13. august 2006 til
Jens Lund Jensen, Kaj Munks Væn-
get 21, 7400 Herning. Pr. telefon 97
21 68 48 eller meget gerne pr. email:
hamborg@post10.tele.dk. – Vel mødt
i Herning.
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23/8 - 25/10. – Hermed indbyder LVS
til den traditionelle efterårsturnering.
– Spillested: Ny Lyngbygaard, Tofte-
bæksvej 17, Lyngby. Spillelokalerne
er røgfri. Mobiltelefoner skal være
slukkede i spillelokalerne. – Spille-
tider: Der startes kl. 18.30 på følgende
onsdage: 23/8, 30/8, 6/9, 20/9, 27/9,
4/10, 25/10. NB: Bemærk, at onsda-
gene 13/9 og 11/10 er afsat til afvik-
ling af udsatte partier, samt at spille-
lokalerne er lukkede på grund af ef-
terårsferie den 18.10. – Betænknings-
tid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Turneringsform: Flest mulige
8-mands grupper, alle-mod-alle, ne-
derste gruppe dog eventuelt Monrad.
– Indskud: Kr. 125,-, som betales se-
nest på første spilledag. – Præmier:
Indskuddet (minus EMT afgift) går
ubeskåret til præmier. Ved point-
lighed deles pengepræmier; der fore-
tages ikke korrektion. Elo: Såfremt
betingelserne er til stede, vil turne-
ringen blive Elo-ratet. – Tilmelding:
Til Jan Petersen, 45 89 13 37, email:
jan-petersen@post.tele.dk, senest
torsdag den 17. august 2006.
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28/8 - 9/10. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring i klubbens lokaler. Turneringen
afvikles over 7 på hinanden følgende
mandage. Der spilles i én gruppe ef-
ter Schweizersystemet. Rundelæg-
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Lørdag den 5. august,
kl. 10.00 – ca. 16.00.
Syv runders hurtigskak i otte-
mands grupper efter rating.
15 minutter pr. spiller pr. parti.
Indskud kr. 75.
Præmier i alle grupper:
Nr. 1 kr. 300, nr. 2 kr. 200, og
nr. 3 kr. 100.
Lynskak kl. 16.00.
Tilmeldingsfrist:
Onsdag den 2. august på
tlf. 61 60 58 84 eller 62 21 92 61.
Eller via vores hjemmeside:
www.sydostfyn.dk

ningen sker med programmet Swiss-
Perfect. – Spilletidspunkter: Mandag-
ene 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10
og 9/10, alle dage kl. 19.15-23.15.
Urene startes præcis kl. 19.15. – Be-
tænkningstid: 2 timer pr. spiller til
hele partiet. – Spillested: ‘Marielyst’,
Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev
(indgang fra J. E. Pitzners Vej). Bus
350S kører lige til døren (stå af ved
Marielundvej). – Indskud: 150 kr.,
juniorer og folkepensionister dog kun
100 kr. Hele indskuddet minus EMT-
afgift går til præmier. – Tilmelding
og indskud: Telefonisk tilmelding til
Anders Jacobsen, tlf. 36 45 00 45,
senest d. 18/8 2006. Hurtig tilmelding
anbefales pga. max. 36 deltagere. Ind-
skud indbetales samtidig med tilmel-
ding, og senest d. 18/8, på Herlev
Skakklubs konto i BG Bank (Reg.nr.
0250 Kontonr. 2505753014). Husk at
anføre fuldt navn ved betalingen,
f.eks. i tekstfeltet. – Bemærk: Der må
ikke ryges i spillelokalet.
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28/8 - 9/10. – Nr.Snede skakklub ind-
byder hermed til en 7-runders koor-
dineret EMT på følgende 7 mandage:
28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10,
9/10. – Spilletid: 18.45-23.45. – Grup-
peinddeling 8-mands grupper neder-
ste gruppe evt. Monrad. – Indskud:
125 kr pr person. – Præmier: I hver
8-mands gruppe 1. pr. 500 kr., 2. pr.
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250 kr. – Betænkningstid: 40 træk i 2
timer + ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Spillested: Bavnehøj-
centret , Bavnehøj 19, 8766 Nr.Snede.
– Udsatte kampe: Kan spilles tirsdag
den 3/10 eller privat. – Tilmelding:
Senest 19/8 2006 til John Engstrøm,
tlf. 97 18 23 72 eller Vagn Jensen, tlf.
75 73 44 71. – Øvrigt: Der kan købes
kaffe, øl, vand og brød på spillestedet.
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31/8 - 12/10. – Viborg Skakklub ind-
byder hermed til 7 runders koordine-
ret EMT. Spillested: Fag og Arbejde
(FOA), Grønnegade 13, 8800 Viborg.
– Spilledatoer: Torsdagene 31/8, 7/9,
14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10. – Spil-
letidspunkt: Start kl. 19.00. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer, der-
efter ½ time plus opsparet tid til re-
sten af partiet. – Turneringsform: 8-
mands grupper + evt. Monrad-gruppe,
inddelt efter rating. – Indskud: 130
kr. for alle, dog juniorer født i 1994
el. senere 65 kr. Indskuddet betales
den første spilleaften. – Præmier:
Hele indskuddet minus EMT-afgift
går til præmier. – Rygning: Kun uden-
dørs. – Kantine: Der kan købes di-
verse forplejning på spillestedet. –
Tilmelding: Bjarne Nielsen, tlf. 87 99
79 01, evt. email: bnielsen@pc.dk. –
Tilmeldingsfrist: Senest 26/8.
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1/9 - 1/10. – Erritsø Skakklub indby-
der hermed til koordineret turnering
på følgende dage: 1/9, 2/9, 3/9, 16/9,
17/9, 30/9 og 1/10. – Spillested: Bak-
keskolen, Erritsø Bygade 15, Erritsø
(klynge 5). – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer + ½ time til resten af par-
tiet. – Der tilstræbes 8-mands grup-
per. Turneringen Elor-rates, hvis det
er muligt! – Spilletidspunkt: Fredag:
18.30-23.30. Lørdage: 13-18. Søn-
dage: 10-15. – Indskud: 130 kr. Pen-
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Reserver allerede nu
Søndag den 3. september.

Store præmier.

Se indbydelse i Skakbladet nr. 6.

sionister og juniorer: 100 kr. – Præ-
mier: Hele indskudet minus EMT-
afgift. – Tilmelding senest fredag d.
25/8 til: Børge Guldager, Kobbel-
gårdsvej 21, 7000 Fredericia. Tlf. 75
92 92 17. Tilmelding kan også ske
online på: www.erritsoe-skakklub.dk.
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1/9 - 13/10. – Hermed indbyder Dia-
nalund skakklub til den 8. Dianalund
Open. Turneringen afvikles over 7
fredage* med start fredag den 1. sep-
tember og sidste runde fredag den 13.
oktober. – Spilletiden starter kl.18.30.
– Turneringen Elo-rates, hvis betin-
gelserne er til stede. – Turnerings-
system: Der spilles fortrinsvis i 8-
mands grupper, og eventuelt en Mon-
rad gruppe. – Spillested: Biblioteket,
Dr. Sellsvej 20 B, 4293 Dianalund. –
Betænkningstid: 2 timer til 4o træk
og 1 time til resten af partiet. – Ind-
skud: Kr. 100, der ekskl. afgift går til
præmier. – Tilmelding: Senest den 20.
august 2006 til Carl-Otto Nielsen,
Skuerupvej 4, 4295 Stenlille. Tlf. 57
80 52 79. Email: Dianalundskakklub
@yahoo.dk. – *Hvis du ønsker at del-
tage i Ringsteds Løvfaldsturnering så
meddel det ved tilmelding, så kan vi
koordinere den aktuelle runde.
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4/9 - 16/10. – I Assens, 7 runders
EMT, med start 4. sept. –  Se indby-
delse på www.assens-skakklub.dk
eller FSU’s hjemmeside.
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5/9 - 24/10. – Rødovre Skakklub in-
viterer til koordineret turnering tirs-
dag den 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10,
10/10 samt den 24/10. – Spilletids-
punkt: kl. 19.00-24.00. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer og en ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Spillested : Rødovre Skakklub,
Højnæsvej 63, 2610 Rødovre. – For
at sikre optimale spilleforhold, be-
grænses deltagerantallet til 56. – Tur-
neringsform: Der spilles i 8-mands
grupper. Nederste grupper evt. Mon-
rad. – Udsatte partier: Spilles efter-
følgende torsdag. – Indskud: Alle
grupper kr. 120 som betales ved før-
ste rundes start. – Præmier: Hele ind-
skuddet minus EMT- afgift. Øverste
gruppe 1 præmie kr. 1000. – Tilmel-

ding: Senest mandag d. 26/9 til Ernst
M. Hansen, tlf. 44 94 64 59 med an-
givelse af navn, klub, rating og tlf.
Eller via email til: bjorn.enemark
@get2net.dk. – På klubbens hjemme-
side vil deltagerlisten løbende blive
ajourført: http://rodovreskakklub.dk.
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Følgende aktuelle turneringer blev an-
nonceret i tidligere numre af Skak-
bladet:

21. Vesterhavsturnering
8/7 - 15/7

Bornholms sommerturneing
14/7 - 16/7

Skødstrup Sommer EMT
24/7 - 28/7

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

Skanderborg EMT
2/8 - 13/9

Vanløses 75 års jubilæum
5/8 - 12/8
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Få licens som turnerings- og/
eller kampleder, to brevkurser
a 4 lektioner. Kursusafgift:

Turneringsleder 100 kr.
Kampleder 50 kr.
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Christensen & Christensen
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I 2005-julekonkurrencen deltog 22
af Skakbladets læsere. Og gjorde det
godt – usædvanlig godt. Det var en
fornøjelse at se de mange grundige
analyser. Det må have taget timer og
dage at lokke hemmelighederne ud
af geniale komponisters værker.
Næsten lige så svært var det at finde
den/de bedste besvarelser, det skulle
jo gøres, skønt der nok kun var et
mulehår til forskel.

1. præmie 500 kr.: Kai Bjørnskov,
Birkevej 28, 6100 Haderslev .

2. præmie 250 kr.: Niels Lauritsen,
Nordborggade 4, 1.th., 2100 Køben-
havn Ø.

Ved lodtrækning blandt løsere med
mindst tre rigtige pegede Fortuna på
følgende:

10 præmier a 100 kr.: Poul Rewitz,
Pottemagertoften 190, 8270 Høj-
bjerg. – Hans-Henrik Vognsen, Ro-
senbakken 34, 6100 Haderslev. –
Palle O. Larsen, Fredericiagade 8,
1.th., 1310 København K. – Peter
Munk Andersen, Solgårdsvej 11,
Hundborg, 7700 Thisted. – Kaj El-
kjær Larsen, Grev Schacks Vej 3,
6270 Tønder. – Richard Dobias, c/o
Leif Winther, 45, Rue Principale, L-
5290 Neuhaeusgen, Luxembourg. –

Steen Hesselbjerg, Hørmarken 4,
34590 Allerød. – Mogens Nielsen,
Møllegårdsvej 5B, 6715 Esbjerg N.
– Benny Falck Damborg, Savmøllen
8, 6800 Varde. – Palle Henriksen,
Tornevænget 16, 3460 Birkerød.

Løsningerne (kun hovedvarianter):
Hvid i trækket i alle seks opgaver.

Opgave 1. Hvid vinder.
(af Hoch)

1, a7 Ta3 2. Tc3! Tde2 3. Td2† Ke6
4. Kg6 Ta1 5. Td1 T1a2 6. a8D!

Opgave 2. Remis.
(af Kasparian. )

1. c6 Kh2 2. Tg2† Kh1 3. Txf2 Lxf2
4. c7 b2 5. c8D! b1D! 6. Dh8† Kg1
7. Dg7† Lg3 8. Dd4† Kh1 9. Dd1†
og patfælden klappede.

Opgave 3. Hvid vinder.
(af Zinar)

1. g5 hxg5 2. Ke7 g4 3. d6 g3 4. d7
g2 5. d8D! g1D! 6. Dd5† Kf4 7.
Df5† Ke3 8. Dxc5†

Opgave 4. Hvid vinder.
(af Kasparian)

1. Dd4† Kxc7 2. Da7† Kd8 3. Td6†
Ke8 4. Dxa2 g1D†! 5. Kb8 Dg4
6. Da5 f3 7. Dd8† Kf7 8. Dc7†

Opgave 5. Hvid vinder.
(af Korolkov)

1. f7 Ta6† 2. La3 Txa3 3. Kb2 Ta2†
4. Kc1 Ta1† 5. Kd2 Ta2† 6. Ke3
Ta3† 7. Kf4 Ta4† 8. Kg5 Tg4†! 9.
Kh6 Tg8 10. Se7 Le6 11. fxg8D†!
Lxg8 12. Sg6‡! En yderst sjælden
udgave af kvalt mat.

Opgave 6. Remis.
(af Masimovic)

1. e5 (bemærk forførelsen 1. c3 Lc4
2. Tc7 Df6 3. Txc4 Lg7 4. f8D! Lxf8
5. Le8 Ke3 osv., sort vinder) 1...
Dxe5 2. f8D†! Kg1 3. c3 De1† 4.
Lb1 Dxc3 5. Tg7† Lxg7 6. Df1†
Kxf1 7. Ld3† Ke1 8. bxc3 Kd2 9.
Lc2 Kc1 10. Lb3 Lxb3 pat!

Til hver løsning hører en underskov
af forgreninger, som jeg har undladt
at anføre. Enhver løser kan ved skrift-
lig henvendelse til redaktionen få til-
sendt detaljerede varianter i en eller
flere af opgaverne, der måtte inter-
essere ham/hende særligt .

Hende? Ja, der er også kvindelige
løsere. Og de er velkomne.

På gensyn til december – nye lum-
ske udfordringer ligger klar i min
skrivebordsskuffe!

H. Larsen



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

 • Åbent Man - Fre 11-17 • Telefon 63 44 00 13

O
nl

in
e-

bu
tik

�
�
�
��
�
�
�
�
�
��
��
�

D
an

sk
 S

ka
ks

al
g 

A
pS

, B
ro

va
ng

en
 8

, B
ro

, 5
46

4 
B

re
nd

er
up

 F

Nye skakbøger

Ferie og festival: Skaksalget har ferielukket
frem til 12/7 – men besøg os i Taastrup ved
Copenhagen Chess Festival 22/7-30/7!

Afsender:
Schultz Portoservice

Postboks 9490
9490 Pandrup.

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

Maskinel Magasinpost
ID-nr. 42197

Secrets of Chess Endgame Strategy
Af Lars Bo Hansen, Gambit Publications 2006,
224 sider. Pris 199,-

Efter midtspillet kommer slutspillet! Lars Bo Hansen
høstede stor succes med ‘Foundations of Chess
Strategy’, og nu bygger han videre på de grund-
læggende ideer herfra, og tager læserne med over
i slutspillet, til en tankevækkende gennemgang af,
hvordan man maksimerer de praktiske problemer for modstanderen,
samtidig med man forstærker sin egen stilling. LBH hjælper læseren til
lettere at finde styrker og svagheder i en given stilling, hvilke brikker
skal byttes af, hvilke svagheder i stillingen er betydningsfulde. Bogen
er i tre dele startende med en teoretisk gennemgang af slutspilstrategi,
derefter en række praktiske eksempler på teorierne, og endelig viser
LBH, hvordan ens spillestil influerer på, hvordan man spiller slutspillet.

Garry Kasparovs greatest Chess
Games, Vol. 2 1994 til 2005
Af Igor Stohl, Gambit Publications 2006,
hardcover, 350 sider. Pris 299,-

Andet og sidste bind af Igor Stohls fremragende
biografi. Der skal mod og kompetence til at
gennemanalysere Kasparovs partier til udgivelse i
bogform – Stohl understreger ganske enkelt, at
han besidder begge dele til fulde.

Understanding Chess Tactics
Af Martin Weteschnik, Quality Chess 2006,
240 sider. Pris 169,-

Ifølge et gammelt mundheld er Skak er 99% taktik.
Selv om dette måske er en overdrivelse, så baseres
også den resterende ‘1%’ på taktik. Forlaget er så
enigt med forfatteren i dette synspunkt, at man
udgiver hans værk med følgende kommenter ‘Hvis
denne bog ikke kan forbedre din taktiske forståelse,
så er der måske intet der kan’.

Chess for Kids and Parents
Af Heinz Brunthaler, Quality Chess 2006,
204 sider. Pris 89,-

Denne bog henvender sig især til begyndere og har
som mål at udvikle læserens færdigheder til et
niveau, hvor han kan klare sig godt i turneringer.
Bogen indeholder simple men effektive trænings-
programmer inden for åbningsspillet, taktik, simple
matsætninger, slutspil og meget mere. Der er fort-
løbende prøver, som sikrer, at man har lært lektien. Samt et
afsnit om, hvordan man forbereder sig på sin første turnering.

Sandra de Blecourt Dalsberg


