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Sats og montage
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Schultz Hafnia, tlf. 43 22 52 00.
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Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union
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Udviklingen af et tilbud om at kunne spille internetskak i Dansk Skak Unions
regi har været øverst på dagsordenen for Forretningsudvalget de seneste par
år, og dette store projekt ser nu ud til at kunne blive en realitet inden for en
overskuelig ramme både tidsmæssigt og økonomisk. FU indhenter i øjeblik-
ket det sidste tilbud, så Hovedbestyrelsen på at ekstraordinært HB-møde den
29. oktober kan vælge mellem tre kvalificerede bud og finde en finansiering
af spilserveren.

Hovedbestyrelsesmødet den 3. september tog, i forventning om at skakspil-
serveren bliver en realitet, fat på en grundig diskussion af, hvordan brugerne
af spilserveren integreres i Dansk Skak Union og skal stilles i forhold til de
nuværende medlemsformer.

Man kan sammenligne det fremtidige unionsmedlemskab med en trappe, hvor
netmedlemskabet vil komme til at udgøre første trin, og de medlemsformer,
vi har i dag, følger på de næste trin. Opgaven er på den ene side at sikre, at
det gøres tillokkende for internetskakspillerne at bruge spilserveren, at tage
de første trin op ad trappen som medlem. Men uden at det på den anden side
bliver så attraktivt i forhold til de tilbud Unionen har til sine medlemmer i
dag, at for mange af de nuværende klubmedlemmer skifter medlemstype og
vælger at gå ned ad den samme trappe.

HB forventer på sit oktobermøde at kunne færdiggøre forslaget til vedtægts-
ændringer om nye medlemsformer, som skal behandles af delegeretmødet til
påske. Spørgsmålet om etableringen af en medlemskampagne, der skal lede
de kommende medlemmer hen til trappen og skabe interesse for Dansk Skak
Unions mange skaktilbud, bliver ligeledes en sag for delegeretmødet på
baggrund af et konkret oplæg fra HB.

=����������������
Turneringsformen i Landsholdsklassen blev også behandlet på HB-mødet. På
baggrund af den entydige vurdering fra spillernes side, at Gladiatorsystemet
er en for fysisk og psykisk opslidende turneringsform, var der i HB enighed
om at vælge et andet turneringssystem allerede fra DM 2007.

FU’s forslag om at afvikle LH-klassen efter Schweizersystemet med en
rating-bundgrænse på 2300 blev vedtaget. De nærmere detaljer om økonomi
og reglement fastlægges på det ekstraordinære HB-møde i oktober, men det
er en del af forslaget, at der som minimum gives særlige vilkår til stormestre
over 2500 og vinderen af kandidatklassen.

Aalborg Skakforening har meget glædeligt tilbudt at arrangere påske-
turneringen igen i 2007. Spillestedet bliver som i år de perfekte rammer på
Hotel Hvide Hus i Aalborg.

Erik Søbjerg
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Under Politiken Cup modtog vi det
triste budskab, at international me-
ster Kai Bjerring i marts måned var
afgået ved døden kun 60 år gammel.

Kai Bjerring voksede op i Aal-
borg, havde ikke en nem barndom,
og fik allerede som 8-årig konstate-
ret sukkersyge. Sygdommen kom til
at præge ham hele livet, og de senere
år kæmpede han også med følge-
sygdomme som dårligt syn og pro-
blemer med fødderne.

Kai Bjerring, der som ung flyttede
til København, var blandt de domi-
nerende i de koordinerede turnerin-
ger i hovedstaden i perioden 1970-
72, hvor han vandt flere eliteklasser.
Ved DM i København 1973 blev han
sensationelt nr. 4, hvilket var den
egentlige inspiration til Bent Larsens
artikel i Skakbladet fra marts 1973,
‘Hvordan spiller denne Bjerring
egentlig’. Op gennem 70’erne spil-
lede Kai Bjerring flere danmarksme-
sterskaber – dog uden at vinde DM.
På landsholdet nåede han 18 partier
med en score omkring 50%.

Senere rettedes interessen uden-
lands, hvor han spillede et utal af
internationale turneringer, navnlig i
Spanien, der blev hans andet hjem-
land. Det blev til en række IM-nor-
mer, men først i 1994 rundede han
de 2400 i Elo-rating og kunne ud-
nævnes til International Mester – en
titel, som han syntes, at han havde
fortjent længe!

Nogle af Kai Bjerrings bedste re-
sultater opnåede han i blindeskak
turneringer. Ved blinde-OL i 2000 i
Zokopane, Polen blev han topscorer
på bræt 1 med den imponerende
score 9 point af 9 mulige. Det var
medvirkende til, at han blev udtaget
til blindeskakholdet IBCA ved det
rigtige OL i Bled i 2002, hvor han

gjorde en fremragende figur med 8
points af 13 mulige på bræt 2. Se-
nere på året var han tæt ved at vinde
det individuelle Verdensmesterskab
for blinde, men måtte til sidst nøjes
med en 4. plads.

I efteråret 1993 blev Kai Bjerring
spillende træner i Skakklubben
Nordkalotten og var her med til at
gøre turen op gennem rækkerne. De
første år bed klubben sig fast i
Mesterrækken, men senere gik det
endnu bedre – mange gange med Kai
Bjerring som et slagkraftigt 1. bræt.
Samtidig var han en kontant træner,
der i utvetydige vendinger nok kun-
ne fortælle, hvor man skulle spille
anderledes! Sådan var Kai, ingen
blev skånet – heller ikke han selv.

Da han i slutningen af 90’erne af
helbredsmæssige årsager ville op-
holde sig mere i Spanien, blev Jonny
Hector træner, men Kai Bjerring fort-
satte med at spille på holdet og meld-
te kun sjældent afbud. Hans sidste
optræden på Nordkalottens bedste
hold var i sidste runde i sæsonen
2004/05. Med remis mod Per Dorff
Sørensen var han med til at sikre en
flot 6-2 sejr over Frederiksberg og
dermed en nærmest sensationel op-
rykning til Skakligaen. Lysten til at
spille skak var imidlertid væk og ved
sæsonstart i sensommeren 2005
meddelte han, at han ville stoppe med
at spille skak, og at han derfor ville
udmeldes af klubben. Lysten og hel-
bredet var ikke længere til de lange
hårde turneringspartier, som han el-
lers altid havde nydt.

Imellem jul og nytår var jeg for
sidste gang på besøg i hans lille lej-
lighed på Frederiksberg. Anlednin-
gen var overrækkelse af en flaske
god rødvin som tegn på, at han havde
rundet de 75 kampe for Nordkalot-
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Ved en beklagelig fejl blev det ikke
på delegeretmødet i Aalborg nævnt
– og kom dermed heller ikke med i
referatet fra mødet – at tre medlem-
mer af klubber i 9. hovedkreds i det
forløbne år var afgået ved døden.

Den 30. juli 2005 døde Søren Pe-
der Bang, Vorgod. Den 10. oktober
2005 døde Harald Munk Olesen,
Thy. Den 2. januar 2006 døde Leif
Stokholm, Lemvig.

Æret være deres minde!
Morten Fabrin

Formand for 9. hovedkreds

ten. Jeg fornemmede, at han var glad
for mit besøg, men skak havde han
ingen interesse i mere. Han fulgte
lidt med på nettet – mellem poker-
spillene, der var hans nye interesse –
men det var alt. Æret være Kai Bjer-
rings minde.

Martin Stampe Noer
Skakklubben Nordkalotten
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I relation til min omtale af FIDE-
kongressen i Skakbladet 6/2006,
er der behov for et par korrektio-
ner og tilføjelser. Seirawan har af-
kræftet påstanden om, at han skulle
være kommentator ved VM-mat-
chen i Kalmykien mellem Topalov
og Kramnik. Et falsum, der ellers
stammer fra Iljumshinov selv, og
har været gengivet adskillelige ste-
der siden hen.

Det tyder desuden på, at Geof-
frey Borg fra Malta, der som den

eneste af folkene bag The Right
Move kampagnen, blev valgt på
kongressen til en af de talrige vice-
præsidentposter i FIDE, har tænkt
sig at tage kampen op som en aktiv
og konstruktiv opposition til FIDE-
ledelsen. En vanskelig opgave, som
vi fra dansk side så vidt muligt vil
forsøge at støtte ham i.
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Det er efter annoncering på Unio-
nens hjemmeside lykkedes at finde
meget velkvalificerede folk til en
række poster i Unionen.

Bent Sørensen, Nørresundby, er
tiltrådt på den nye post som ansvar-
lig for Unionens kommende se-
niorskakpolitik. Der er et stort øn-
ske i Unionens ledelse for et bedre
tilbud til de mange seniormed-

lemmer (+60 år). Den første op-
gave bliver for Bent i samarbejde
med FU at få kortlagt de lokale
seniorskakaktiviteter i dag og der-
udfra planlægge den fremtidige
seniorpolitik mere præcist.

Unionens debatforum på Inter-
nettet får ny administrator i Kent
Knudsen, Thy. Med Michael Niel-
sen, Valby som teknisk ansvarlig.
Jeg skal rette en stor tak til Flem-
ming K. Jensen for hans arbejde
med at etablere og administrere
debatforummet til dato.

Endelig overtager Jens Askgaard
administrationen af Danbase, med
Karsten Nymann Pedersen som
teknisk ansvarlig. Også her er der
grund til at rette en stor tak til Eric
Bentzen for udviklingen og den
mangeårige drift af den danske
partidatabase.

Erik Søbjerg
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Peter Heine Nielsen levede op til
favoritværdigheden i den internatio-
nale open i Thessaloniki, Græken-
land, da han ligesom GM Radoslaw
Wojtaszek, Polen, sluttede på 7½
point af 9, og klemte sig foran po-
lakken på korrektion. På delt 3-9.
plads blandt de i alt 210 deltagere
med 7 point fulgte bl.a. GM Sune
Berg Hansen.

IM Jens Kristiansen har genopta-
get turneringsspillet efter at være
vendt hjem efter nogle år som lærer
i Grønland. I Politiken Cup viste han
overrraskende styrke ved bl.a at be-
sejre GM Nigel Short, og i Festival
International d’Eschacs Banyoles i
Spanien nåede han helt frem på den
delte førsteplads sammen med så
prominente navne som 75-årige Vik-
tor Korchnoi, Schweiz, og GM
Sergei Tiviakov, Holland. De seks
vindere opnåede 7 point af 9, og tur-
neringen havde 133 deltagere.

Skakbladet nr. 8 vil se nærmere
på sejrene i de to opens.
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Vladimir Kramnik er tilbage i stor-
form før VM-matchen med Veselin
Topalov i Kalmykien. I superturner-
ingen i Dortmund rykkede han frem
på førstepladsen ved at besejre Peter
Leko i sidste runde i et virtuost pos-
itionsparti. Slutstillingen: 1-2. Vla-
dimir Kramnik (Rusland) og Peter
Svidler (Rusland) 4½ (Kramnik nr.
1 på korrektion), 3-5. Michael A-
dams (England), Peter Leko (Un-
garn) og Boris Gelfand (Israel) 4, 6.
Arkadij Naiditsch (Tyskland) 3½, 7.
Levon Aronian (Armenien) 2, 8.
Baadur Jobava (Georgien) 1½.

0���	�1��
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Den længe imødesete match mellem
FIDE’s verdensmester, bulgareren
Veselin Topalov, og russeren Vla-
dimir Kramnik, der detroniserede
Kasparov og derfor af mange anses
for den rette mester, spilles i Kalmy-
kiens hovedstad Elista 23. septem-

ber - 22. oktober. Matchen går over
12 partier, og betænkningstiden har
elementer både fra Kramniks ‘klas-
sisk skak’ og fra FIDE: 40 træk på 2
timer, derefter 20 træk på 1 time, og
til slut 15 minutter til resten af par-
tiet, idet der først fra træk 61 tillæg-
ges 30 sekunder pr. udført træk.
Præmiesummen er 1 mio. US dol-
lars.

Modedesigneren Anna Gulmann har
præsenteret  sin forårskollektion
‘Check Mate’ ved et show i Kunst-
foreningen Gl. Strand i København.
Den traditionelle catwalk var udskif-
tet med et stort skakbræt, og ‘brik-
kerne’ viste farveglade dragter.
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Omkring det seneste årtusind-skifte deltog jeg
i Politiken Cup tre gange, én gang på Egmont-
kollegiet og to gange i Nørrebrohallen. Det
må siges der er sket noget siden dengang. Jeg
følte det næsten som om det var en menneske-
alder, siden jeg havde spillet!

Det kan godt være, Høje Tåstrup ikke er det
mest spændende og charmerende sted på jor-
den, men det var en langt bedre oplevelse at
spille i år under de gode forhold på Quality
Hotel Høje Tåstrup sammenlignet med spe-

cielt Nørrebrohallens... lad os kalde det ‘hal-
stemning’. Godt nok gik hotellets aircondition
sig en tur lige midt i sommerheden, men et par
svedige runder kunne ikke ødelægge mit hu-
mør.

Spørgsmålet er, hvad det siger om ens al-
der, når man er begyndt at sætte bekvemme-
lighed over spænding og charme. Men jeg tror
i hvert fald, at de dygtige og flittige arrangører
med Lars Bech Hansen i spidsen har fat i den
lange ende med et skift til bedre forhold, hvil-

Af Casper Rasmussen
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ket (måske) også kan ses af et øget deltagerantal
gennem de senere år (kun et ‘måske’ fordi
rundeantallets ændring nok også har haft sit at
sige). Og de vil ikke nøjes med den store open,
som Politiken Cup er, men har udvidet til en
hel skakfestival med en masse sidearran-
gementer, B-gruppe, lyn-turnering, skoleskak,
simultan og problem-løsningskonkurrence! Så
længe de gode arrangører bevarer engagemen-
tet, kræfterne og lysten, så har Danmark en
fantastisk skakuge sidst i juli.
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De indledende runder
De første runder i en stor open min-
der altid lidt om en Hollywood-gy-
ser. Alle ved, hvad der skal ske, og
hvordan det ender. Eneste spæn-
dingsmoment er, hvor og hvornår
overraskelsen kommer. Og når det
så er overstået, så er det hele ligegyl-
digt og hurtigt glemt igen, for de
næste runder melder jo ubønhørligt
deres ankomst! Og overskurken(e)
er jo altid med i slutscenen!

På de øverste brætter var det Jonny
Hector, som stod for en af over-
raskelserne ved at tabe til en norsk
junior, hvilket jo kan ske for os alle,
specielt i disse dage. Og Nick De
Firmian måtte afgive en halv til Nils
Petersen fra Øbro... og når man så
kaster et blik på tabellen, så ser man
at det slet ikke betød noget som helst:
begge spillede alligevel med om før-
stepladsen i sidste runde!

Vi skal selvfølgelig se favorit-blo-
det splatte...

7�	1���2���	���
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Spansk / C78
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Her må jeg blankt erkende, at jeg gik
rundt og troede, Hector var blevet
snydt i åbningen ... ok, ret naivt, det
kan jeg godt se bagefter! Uden at
kende status på denne variant (63 (!)
partier på min base) – som I kan regne
ud, er mit kendskab til den af ret ny
dato – så ser det faktisk ud, som om
sort scorer godt efter teksttrækket:
�����������

Det mest spillede er 10... c5
����	
��	�������������������������

Jamen, nu kan selv jeg se, at sorts
stilling har potentiale.
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Men her er det ligesom om, noget er
gået galt for sort?!
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Og nu bliver det helt klart, at Hector
ikke har sagerne under kontrol.
��������������	
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... og det lykkedes hvid at føre slut-
spillet til gevinst (enten med en grov
fejl fra begge parter undervejs, eller
med en trykfejl i partilisten omkring
34). Men i hvert fald en fornem præ-
station af den unge nordmand!
���

En hurtig optælling på 1. runde vi-
ser en score til favoritterne på 109,5
- 14,5, dvs. godt 88%, hvilket iflg.
ratingtabellen svarer til en difference
på ca. 340. I toppen af tabellen er
differencen ca. 600, i midten ca. 350
og i bunden helt op til 1000, altså i
gennemsnit væsentlig mere end 340.
Så selv om det godt kan minde om
en massakre, når man ser ned over
resultaterne, så bed underhundene
altså godt fra sig, rent statistisk i hvert
fald!

Holger Danske-runden
Efter tre runder var 16 spillere slup-
pet igennem uden uheld, heriblandt
de udenlandske stjerner Short og

Vaganian. Partierne begyndte nu at
blive mere jævnbyrdige i toppen,
men alligevel... Jens Kristiansen mod
Short og Carsten Høi mod Vaganian
lignede altså ikke mange danske
point i min krystalkugle. Men den er
blevet pudset siden!
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Dette træk vinder partiet.
������	��

Eneste sted til springeren: 30... Sc5
31. Le7
��������������������������

32... Kg8 hjælper ikke, da 33. Td6
med truslen 34. Th6 vinder, og 33...
f6 34. Td7 er lige så skidt.
�������

Ellers er sort fint med ... men nu er
han snart mat!
������������������
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35... Tag8 36. Txh8 er en stakket
frist.
������� �!�

En flot afslutning og en god skalp!
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Sort har lige ofret en kvalitet på c5
for at få åbnet for Lb7 + et par fri-
bønder i centrum. Men Carsten af-
gør partiet i angreb. Om det er hold-
bart for sort, ved jeg ikke, men Va-
ganian spillede gennem hele turne-
ringen lynhurtigt, og her har det jo
nok ikke forbedret hans chancer for
at overleve.
�����������������������������������

33... d2 34. Td1 og de sorte bønder
er ufarlige ... Tg3 står helt ideelt ...
angriber g6, samtidig med det dæk-
ker g2 og c3! 34. Tb1 Lc6 35. hxg6
hxg6 36. Th3 Kf7 37. Dh8 De8
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På 38... Dxe6 39.Tb8 De7 fortæller
Fritz os, at vi skal spille 40. Kh2!
med truslen 41. Te3!
�������������������������

Løberen kan kun dække én side ad
gangen...
�����������������
������������

Og sort opgav (der er snarlig mat).
Også en god skalp! ���

Det var også i denne runde, at Allan
Stig Rasmussen gav første varsel om
sin gode form. Han og jeg var begge
blandt de 16 med max, og nu skulle
vi så begge debutere på podiet (= de
øverste 9 brætter) bag tovene og være
underdogs for første gang.

Vi mødtes lige inden rundestart,
og jeg forsøgte at joke lidt med, at vi
skulle kæmpe for at holde os på po-
diet. Underforstået: Her regnede jeg
ikke med, vi skulle tage ophold i alt
for lang tid. Men Allan tog det gan-
ske seriøst, rullede Stellan Brynell
med sort, og dermed blev han den
fjerde spiller med max. efter fire run-
der, heriblandt altså tre danskere! Og
så blev han altså på podiet resten af
sit livs turnering.

Den sikre prof
Den fjerde spiller på max 4 point
sammen med de tre danskere var
Malakhatko fra Ukraine. Turnerin-
gens fortjente vinder gjorde lige præ-
cis det, der forventes af en stærk
udenlandsk prof: vandt sine partier
uden alt for mange dikkedarer! (Kun
lige mod Høi i 5. runde var der slin-
ger i valsen. Det er meget sjældent,
en stærk stormester kun får remis,
når Fritz viser ca. +10! Men rygterne
sagde, at tiden spillede en rolle...

Turneringssejren blev grundlagt i
6. og 7. runde med sikre sejre over
Jens Kristiansen og Lars Karlsson,
og derefter blev den kørt i hus med
lige så sikre remiser mod Short og
Curt. Her var Malakhatko begunsti-
get af de hvide brikker i begge
partierne mod sine topkolleger, men
det gør nu ikke turneringssejren min-
dre fortjent. 7½ point i 9 runder, den
klart bedste korrektion og ikke i tabs-
fare på noget tidspunkt. Her er et
eksempel på den meget sikre stil fra
7. runde:
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Larsen-åbning / A01
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Karlsson spiller ligesom Allan Stig
‘bred front’! Men alt andet lige ser
det ud som om sort har godt fat i
partiet hele vejen.
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Nu er der mat på g7, hvis springeren
flytter...
����������

... en det er heller ikke nødvendigt.
������������

Og hvid opgav pga. 32. Dxe4 Ld5.
En super sikker sejr over en stor-
mesterkollega.
���

Det halsende kobbel
Uanset hvor suveræn man er i en stor
open, så er forfølgerne altid lige i
hælene og opløbet tæt. Mange spil-
lere var med til at præge turnerin-
gen, og det er svært at yde retfærdig-
hed til dem alle.

På trods af at Malakhatko var den
fortjente vinder, så var turneringens
store oplevelse alligevel dansk, nem-
lig Allan Stig Rasmussen. Efter at
have understreget sin manglende
respekt over for titelholdere ved at
slå den meget unge GM Parimarjan
Negi i 6. runde, skulle Allan møde
Jonny Hector i 7. runde. Vi kommer
ind lidt efter første tidkontrol:

7�

,�:�1����8�-�69

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

���	
��	������
�8� - 9

Allan har fået en fribonde på hver
sin side af brættet.
���������

For 47... Txa7 48. Txa7 Kxa7 49. h5
ser ud til at vinde for hvid. Hector
finder en manøvre, der erobrer a7-
bonden uden at tillade en tårn-af-
bytning, men den koster tid. Imens
boltrer Allan sig på kongefløjen!
����������������������������������
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Stadig ingen tårnafbytning!
�����������������

Svært at forestille sig, at hvid ikke
vinder denne stilling, de bønder lø-
ber da lige ned, ikke sandt?!
�����������������

55. Ke5 for at støtte g- og h-bøn-
derne ser mere logisk ud, men det er
let at sige bagefter. Fritz foreslår 55.
Ke3, og det vinder jo nok også – den
plejer at have ret!
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Snedigt! Planlægger d4!
�����������������

57. Txd4 Ta3† 58. Kd2 Txd3† 59.
Txd3 Txh7 60. Tf6 må også vinde,
men det føles typisk som et vildspor
under partiet at lade sort få ens
yndlingsbonde.
����������������������

Ups... så fik sort sit modspil ind, og
Allan må se Hector sprællende og
spillevende forsvinde ud over pan-
dens kant.
���������������������

60. Kc3 Lxf1 61.g6 Ta7 duer ikke
for hvid.
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Ja, ærgerligt ...
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I 8. runde skulle Allan så møde Curt
Hansen. Curt spillede et par remiser
tidligt i turneringen, men kæmpede
sig tilbage i kampen om førsteplad-
sen bl.a. ved at vinde et langt parti
mod konkurrenten fra juniordagene,
Karsten Rasmussen.

Før runden betragtede de fleste
nok partiet mod Allan som en gyl-
den chance for Curt for at komme
helt op: Allan spiller jo Hollandsk!
Under partiet troede jeg også, at sort
var helt færdig (kaldes renommé-
vurdering – bruges ofte i stedet for
det lidt sværere variant-beregning),
men da Allans dronning sweepede
hen over brættet og slog en garderet
løber, forsøgte jeg at aflæse Curts
ansigt – var han ligeså overrasket
som jeg? Måske har han som så
mange andre stormestre spillet en del
poker på det seneste, jeg kunne i
hvert fald ikke registrere noget.

I 9. og sidste runde fik Allan sin
femte stormester, nemlig Nick De
Firmian (igen en af de uheldige helte
fra 1. runde). Efter et langt kamp-
parti endte det remis, hvilket ikke
var nok til at indhente Malakhatko,
men det var nok til en GM-norm og
en 4. plads på en suveræn korrek-
tion. Og altså en turnering helt uden
nederlag!
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Turneringens ubestridte stjerne,
Nigel Short, som jo havde et lille
uheld i 4. runde, holdt sig alligevel
inden for rækkevidde i de efterføl-
gende runder ved at vinde, mere på
klasse end fantastisk spil. I sidste
runde fik han så endelig chancen for
at lukke hullet helt. Short mødte sin
elev (Negi har for nylig hyret Short
som træner) og måtte jo ligesom
vinde for at berettige sin hyre:
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En sjælden variant... eller bare et
dårligt træk?!
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Nogen gange er skak et let spil. Hvid
sætter sig på d5.
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Sort kæmper. Kan godt være, bonde-
strukturen bliver ødelagt, men så er
d5 i hvert fald dækket.
���������

Rettet mod Lg5 og indirekte et for-
svar af d5.
�������

Når dronningen kommer til c4 med
tempo og blokerer c-bonden, så vil
hvid godt bytte på e6.
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Dette minder mig om en stor del af
de mange lynpartier jeg har tabt til
Bo Jacobsen. Man kommer til at se
så dum ud, når ens brikker ikke rig-
tig kan flytte!
��������������������������������

A la Botvinnik. Desværre er forud-
sætningerne ikke helt opfyldt!
�������������������������������������
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Og sort gav op, men spillerne glemte
at stille kongerne på e4-d5, så sort
har lige fået et ekstra træk med. Så-
dan slutter mange partier i denne IT-
alder med et helt uforståeligt slut-
træk!
���������

Jamen, høfligt af den unge inder selv
at stille brikker på plads...
���

Med denne sejr kom Short også op
på 7½ point ligesom Malakhatko,
men måtte nøjes med 2. pladsen på
korrektion. Den tredje, som også
nåede 7½, var Hector, som i sidste
runde slog landsmanden Karlsson.
Det indledende tab i 1. runde forhin-
drede altså ikke Hector i at nå 7½
point, men det betød i hvert fald, at
korrektionen var for dårlig til mere
end 3. pladsen.

Efter vindertrioen på 7½ point
kom bl.a. Allan Stig Rasmussen, Ja-
cob Aagaard, Curt Hansen og Nick
De Firmian på 7 point, hvor Allan
som nævnt havde den bedste kor-
rektion og tog 4. pladsen. Skotten
med den københavnske accent, Ja-
cob Aagaard, spillede også en god
turnering og tog 5. pladsen. I 7. runde

vandt han et rigtigt Aagaard-parti
(med offerangreb) over Stellan Bry-
nell:
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Fransk / C18
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Kendt som dårligt ifølge... f.eks. Bry-
nell. På hjemmesiden står der, at han
havde forberedt varianten velvi-
dende, den er tvivlsom... hm, forstår
det ikke helt! Og specielt forstår jeg
ikke valget af en variant, hvor Jacob
får lov til at ofre nogle brikker!
����	
�

Yep!
������	�����������

Huhej, hvor det går!
������ �����������
�� ��������� 	����
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Jacob er i sit es.
�������

16... Kxg5 17. Dxg7† Sg6 18. h4†
Kf5 19. g4† og sort går mat.
���������	������������

Ja da, dronningen er jo indirekte
beskyttet af en gaffel!
������	�������
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23... Db1† 24. Ke2 Dxc2† 25. Kf3
(25. Kf1 kan man også spille, og sta-
dig vinde let) 25... Dxc3† 26. Kg4!
og kongen deltager i matangrebet er
en flot variant!
�����������������
�

Fritz fortæller, at 25. g4 vinder hurti-
gere.
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Næsten synd, der ikke er mat et sted,
men ‘kun’ dronninggevinst. Det var
dog nok til at få Brynell til at opgive.
Et flot parti, men underligt åbnings-
valg af sort. Næste gang prøver han
nok Russisk. ���

Allan Stig Rasmussens stormester-
norm i Politiken Cup var turnerin-
gens store positive overraskelse.
Godt nok havde den 22-årige Jets-
mark-spiller tidligere markeret sig
som et af Danmarks mest lovende
talenter, men efter sejren i kandidat-
klassen, påsken 2003, og 6½ af 7 i
divisionsturneringen afbrød han
pludselig skakkarrieren, lagde am-
bitionerne på hylden og stoppede
stort set med at spille turneringsskak.
En enkelt koordineret turnering i
2004, lidt holdskak, kun seks seriøse
partier de seneste to år. Hvordan så
pludselig dette comeback med GM-
norm efter tre års pause? Skakbladet
spurgte Allan Stig Rasmussen:

En lang turneringspause – men at
dømme efter resultatet i Politiken
Cup må du have studeret skak, træ-
net og forberedt åbningsteori?

Nej desværre ikke. Det er hovedsa-
geligt blevet til skak på Nettet, hvor
jeg har spillet alt for mange lyn-
partier, hurtigt gennemspillet top-
partier samt indimellem fulgt live-
partier. Derudover har jeg set nogle
videoer fra ChessBase, men faktisk
tror jeg ikke selv, at min skakstyrke
er steget væsentligt.

Politiken Cup var blot en turne-
ring, hvor jeg performede til langt
over mit niveau, selv om jeg ikke

engang er sikker på, at kvaliteten i
mit mit spil var til ret langt over mit
normale 2350-niveau.

Jeg havde praktisk talt ikke for-
beredt mig til turneringen, og selve
skakken var faktisk også kun halv-
delen af grunden til, at jeg deltog.
Det var nemlig i lige så høj grad for
at møde venner og bekendte fra
skakverdenen, og det var planen, at
vi skulle få set en hel del til Køben-
havns natteliv. Men det blev så kun
til et par gange for mit vedkommen-
de, fordi det gik så godt ved brættet.

Men du fandt hurtigt formen?

Under turneringen fik jeg læst en
del i Dvoretskys ‘Strategic Play’,
hvilket hjalp gevaldigt til at få gen-
lært nogle gode vaner mht. tanke-
gangen m.m.

Jeg forberedte mig selvfølgelig
også til hver runde, dog i varierende
grad. Flere gange begrænsede det
sig til 1. e4 c5 2. d3, hvorimod det
blev til flere timer imod Brynell og
specielt Negi (hvorefter de begge
afveg, i hhv. træk 1 og 3).

Mod Curt blev det kun til et kvar-
ter ved computeren (hvor jeg var alt
andet end frisk), pga. koncert i Ti-
voli og efterfølgende bytur aftenen/
natten inden. Men på forunderlig vis
var jeg såmænd helt frisk under selve
partiet!
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Af Thorbjørn Rosenlund

En overraskende IM-norm
Min egen turnering gik hen og blev
ganske god, hvilket kom som lidt af
en overraskelse for mig selv. Jeg
havde egentlig meldt mig for at få
banket lidt rust af efter ca. tre års
turneringspause, så jeg regnede ikke
med det store resultatmæssigt. Men
efter en heldig sejr i 1. runde over en

norsk junior, begyndte jeg at spille
godt og vandt de to næste runder
også uden alt for store problemer.
Så skulle jeg på podiet, og der spil-
lede jeg et par remiser, mod Karsten
Rasmussen og Jacob Aagaard. Jeg
burde have vundet et tårnslutspil med
merbonde mod Jacob, men så havde
jeg nok ikke fået lov til følgende:
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Jeg er ganske sikker på, at min
variantberegning var ringere end
normalt. Det er vel naturligt, at det
er dér, en pause rammer ens spil hår-
dest. Og mit tidsforbrug var direkte
horribelt.

Derimod håber jeg, at min forstå-
else er blevet lidt bedre, måske som
resultat af de mange lynpartier, jeg
trods alt har spillet. Dem tror jeg
nemlig, man også kan lære af, selv
om det er dybt ineffektivt og kan
have skadelige virkninger samtidig.

Men måske er også selve skak-
pausen en del af forklaringen, for
det har nok været sundt at komme
mere eller mindre væk fra ‘seriøs
skak’ i nogen tid.

Desuden havde jeg for en gangs
skyld ingen ambitioner omkring
resultatet – men derfor kunne jeg
stadig godt ærgre mig grusomt over
mit spil, og ikke mindst de missede
chancer mod Hector...

Efter sejren i kandidatklassen 2003
skrev du i Skakbladet, at langtids-
skak ikke er sjovt, men interessant
og smukt, og at du frem til DM 2004
ville træne lyn. Men i stedet for en
spændende debut i landsholds-
klassen ved DM 2004 satte du se-
riøs skak på vågeblus?

Ja, men det var nu ikke fordi tur-
neringsskakken ikke var ‘sjov’. Jeg

har altid været bidt af skakken, men
begyndte at studere IT. Og jeg har
det med at blive fuldstændig opslugt
af det, jeg beskæftiger mig med, hvis
det ellers er interessant.

De seneste par år har jeg læst data-
logi, og efter min mening harmone-
rer IT-interesse ikke særlig godt med
skak – begge er nemlig kæmpe tids-
slugere.

Efter Politiken Cup er min lyst til
skak imidlertid større, end jeg tro-
ede muligt, og jeg har siden turne-
ringen arbejdet seriøst med spillet
næsten hver eneste dag. Med bøger,
bræt og brikker fremme – noget der
ellers har været et særsyn.

Faktisk har jeg besluttet mig for
at tage et år som ‘semiprof’ og holde
pause i studierne. Jeg er naturligvis
lidt spændt på, hvordan det vil gå,
men jeg må tilstå, at jeg har skruet
ambitionsniveauet op. Hidtil har jeg
regnet med at blive IM’er en eller
anden gang, men nu håber jeg også,
at GM-titlen kan komme på tale.

Jeg har dog aldrig set skakken
som en potentiel levevej for mig
selv, og til næste sommer er jeg sik-
kert også blevet skaktræt, og så ry-
ger skakbøgerne jo nok tilbage på
hylden igen – et stykke tid.

Har din holdning til skak ændret sig
siden 2003?

Seriøs skak/langtidsskak er stadig-
væk ikke specielt morsomt. Det er
først og fremmest en sport (selv om
det da indimellem har et strejf af
kunst), og som enhver anden sport
sjovest, når det går godt – men til
gengæld mentalt værre end nogen
anden sport, når det går skidt.

Jeg kan godt tage nogenlunde af-
slappet på fodbold, bordtennis, og
lynskak, men jeg er alligevel så me-
get konkurrencemenneske, at jeg
ikke kan cykle en tur, uden at jeg
skal forsøge at overhale alle andre
på vejen. Medmindre jeg da følges
med nogen, for så bider jeg det i
mig!
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Dronninggambit / D37
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Forberedelsen. Dreev havde slået
Vaganian med dette træk for ikke ret

lang tid siden så jeg gik ud fra, han
havde dårlige minder!
���������������������������������

Dette spillede han a tempo, og afveg
dermed fra Dreev-partiet. Heldigvis
havde jeg også nået at se på det træk
hjemmefra.
��������

Det overraskede ham alligevel, og
han brugte lidt tid. En sejr!
������	��

13... Lxc3 14. Tc1, og hvid vinder
officeren tilbage med godt spil.
��������	�������	��� �������� ����
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De strategiske elementer i denne stil-
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ling er tilpas simple til, at jeg ikke er
blevet eller bliver fejet af banen lige
med det samme.
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Her besluttede jeg mig for at prøve
et kvalitetsoffer. Jeg håbede, det
måske kunne give mig en løs chance.
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Min pointe var, at 27. Se7† truede,
så jeg fik tid til at samle bonde num-
mer to op.
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Trods forberedelsen har jeg her fået
tænkt mig i moderat tidnød, så i den
næste fase af partiet glider det lidt
for mig.
��������
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Her besluttede jeg mig så for at prøve
slutspillet.
����	���

I stedet for skulle jeg nok have spil-
let videre med 31. exd4, men jeg så
spøgelser og regnede med at blive
sat mat i min tidnød efter et træk som
31... Df4 eller 31... Sf4.
������	��������������������������

Det var dette slutspil jeg sigtede ef-
ter. Jeg havde godt set, at d-bonden
ryger, men mente at kunne huske, at
en fribonde på modsatte fløj ville
sikre remisen. Men det er vist ikke
helt sandt alligevel!
������������������������������������
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Efter 39... f4 tror jeg, sort vinder. De

hvide bønder på kongefløjen skal
helst stå på sort.
������

40. Kf1 Kf6 41. Ke1 Ke7 42. Kd1
Kd6 43. Kc1? Kc7, og den sorte
konge kommer tidsnok.
��������

Bedre 40... f4.
����
�� Pyha...
����������������������������������
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I det følgende spiller Vaganian su-
per hurtigt. Det havde han nu gjort
gennem hele partiet, men det var,
som om tempoet nu fik et ekstra nøk
opad!
��������������
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Under partiet var jeg bange for 55...
Td2† 56. Kg1 Kh3, men har selvføl-
gelig 57. f6, der redder det.
���������������������������������
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Parimarjan Negi er nyeste navn i
skakvidunderbørnenes lille flok.
Han er født 9. februar 1993, og efter
at være udnævnt til IM som den yng-
ste nogen sinde, klarede han alle-
rede i juli i år for tredje gang kravet
til stormestertitlen og fik tildelt tit-
len som den næstyngste gennem ti-
derne, kun overgået af Sergey
Karjakin. I Politiken Cup var han
med helt fremme, men tabte i sidste
runde kampen om turneringssejren

til Nigel Short (se partiet side 11).
Blandt hans seks gevinstpartier var
der flere fine tekniske præstationer,
bl.a. det følgende fra 5. runde.
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Dette bondeoffer blev spillet en del
i 60’erne og 70’erne, men er senere
gået af mode. Hvad Negi havde
tænkt sig i de kritiske varianter er
ikke til at vide. 11. Sbd2 er mere
normalt.
������	��������	
��	�
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Dette er lidt for passivt. Nu kommer
hvid med en række energiske træk.
Den kritiske variant er 12... Sdf6 13.

Df3 Lb7, hvor jeg ikke tror sort står
dårligere.
�����
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13... Tb8 14. Lg5 g6 15. Sxe7†
Dxe7 16. Sd2 gav hvid et stærkt
initiativ i Simagin - Estrin, Moscow
1961.
���������

14... Sh5 har været spillet et par
gange, men er dårligt pga. 15. Sh6†!
Kh8 16. De3 med stor fordel, da 16...
gxh6 17. Dxe4 er tæt på at være helt
slut.
����	�������������������������	��
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En noget kunstig manøvre, der da
også viser sig at være upræcis.
Simplere var 19. Dh4 Df8 20. Lxe3,
og hvid kan i fred nyde den klare
fordel, løberparret giver ham.
�������������	���	��

Sort bruger chancen for at komme
ud af bindingen ved den først givne
chance.
��������	�
����������
������ ����

�

�������*���+����7� ����
�
���������,

>�
��
0	4
��
�	
�
�
��
��
��
��
�
!



�""# ;+;�  <-

Her havde jeg ca. 6 minutter tilbage
til resten af partiet. Vaganian havde
ca. 2 timer... Så jeg var noget presset
på både bræt og ur og skulle lige til
at spille løberen tilbage til e6, da jeg
mærkede at det gav et lille sæt i ham.
Jeg kiggede op og kunne se på hans
ansigt, at der var noget galt ... hvad
nu?? Ah jo, jeg kan jo bare spille...
���


...og alle problemer er ovre.

32. dxc5 dxc5 33. Td2 har sort kun
opnået at svække sine bønder. F.eks.
33... c4 34. Lc2 Te8 35. Kf2, og sort
har svært ved at finde ud af, hvilket
ben han skal stå på, da han ikke kan
spille et løberslutspil med så mange
bønder på hvidt. Se bare den på h5!
�����
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I denne stilling er det vigtigste for
hvid nok at forhindre, at sort for tår-
net med i spil. Efter 39. Lb3! behol-
der hvid sin fordel.
�����
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Her vil sort kunne skabe aktivt mod-
spil med 40... Tc1! med ideer som
Ta1 og Td1. Jeg tror, sort er nok
med til at holde remis.
���������������������

Sorts modspil kommer for sent, selv
om det ikke er helt uden slagkraft.
����������������������������������
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Efter den lille forseelse i træk 39 er

Negi begyndt at levere storspil. Den
sorte løber har ikke nogen gode fel-
ter. 47. Tb6 Txg2 48. Le2 ser fri-
stende ud, men efter 48... Th2 49.
Txb4 Txh4 50. a4 Th1 51. a5 h4 er
sort lige netop i tide.
��������������
��

Det har kongen forresten heller ikke!
������
��������������������������

Sort taber efter 50... Th2 51. Lc4!
Txh4 52. Td7† med fuld kontrol.
����������
���������

Glem b-bonden indtil videre. Det er
denne her, der kan afgøre partiet.
�����������������������������������
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Resten er, som bekendt, et spørgs-
mål om teknik.
��������������������������������
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Og sort kan aldrig gøre fremskridt,
selv om den hvide konge er fanget i
det forkerte hjørne, så Vaganian
rakte hånden over brættet og prokla-
merede ‘Remis!’, hvorefter han styr-
tede ud af spillelokalet... tror han
skulle op på sit værelse og afreagere!
Men for mig er det mit bedste enkelt-
resultat til dato. Havde Vaganian
spillet 59... Te4 i stedet for, så tror
jeg ikke jeg havde holdt tiden ud.
Aircondition-anlægget på hotellet
var også i stykker lige netop under
denne runde, så det var virkelig en
kamp at holde temperaturen nede. I
det mindste tror jeg, jeg løste det
problem bedre end min modstander.
"�"

Før sidste runde kunne jeg læse i
bulletinen, at sejr ville give mig en
IM-norm. Sådan én havde jeg ikke
prøvet at spille efter før, så turnerin-
gen var egentlig allerede en succes.

God kamp
Som deltager og tilskuer til Politi-
ken Cup var det en fornøjelse at se,
hvor meget der blev gået til vaflerne.
I alle 9 runder har jeg talt 3 remiser
under 20 træk på podiet (stod selv
for den ene, så det tæller ikke...). Det
betyder altså meget for, om en tur-
nering føles som en succes, at der
bliver kæmpet, og hvis man kunne
sætte det på formel og sikre sig det i
hver eneste turnering, så kunne man
nok blive rig på at sælge den til
turneringsarrangører!

De gode spilleforhold nævnt i ind-
ledningen er helt sikkert en vigtig

Den tanke hjalp faktisk på at holde
nerverne lidt i ro og vinde partiet.

IM-normen var  som sagt  en over-
raskelse, og det vil nok være en lige
så stor overraskelse, om der kom-
mer flere. Luften bærer som regel
kun tegneseriefigurerne, når de ikke
tænker over deres manglende jord-
forbindelse!
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Hvid har en lille men vedvarende
fordel i slutspillet. Sort har proble-
mer med f7 og h-bønderne, men i
hænderne på en erfaren forsvars-
spiller ville sort nok ikke tabe.
���������

Dette virker lidt meningsløst. Der
er intet for sort i g-linjen. Men der er
heller ingen aktiv plan, og det bed-
ste, han kan gøre, er at vente. Efter
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Politiken Cup, 3. runde:
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Efter at have gjort en stor fordel no-
get mindre i tidnøden, pga. en fejl-
beregning, fik jeg afviklet til dette
dronningeslutspil. Nu skal hvid finde
en plan for gevinstføringen. Proble-
met er først og fremmest kongens
udsatte placering på h2, evigskak-
kerne lurer konstant.
���������������������

Sort har ingen skakker, og hvid har
iværksat sin plan: kongen skal i sik-
kerhed på den anden fløj! Derefter
kan der lægges pres på sorts bønder
på kongefløjen, der jo begge er
svage, og på det rette tidspunkt kan
bondemajoriteten på dronningfløjen
udnyttes, ved at skubbe c-bonden
fremad.
���������������������������
���������

������������������

Sort er formentlig ikke bevidst om,
hvad hvids plan er, og gør derfor ikke
noget for at forhindre den.
�������������������������������

������������

Den kan altid gå til d3 igen senere
hen.
����������������������

Sort har ikke fundet nogen forsvars-
plan, og flytter lidt skødesløst rundt.
Det giver hvid muligheden for at
tvinge sorts dronning til passivitet:
�����
����
������
�

Forskellen ses tydeligt.
���������������

Upræcist. Planen var at gå til a2, men

det skulle være gjort via b1. Proble-
met ses i varianten 61... Dg7!? 62.
Db5† Ka7 63. Dxh5 f5† hvor hvid
ikke får sorts f-bonde med i købet,
uden selv at miste h-bonden. Men
efter f.eks. 64. Ka2 Dxg3 65. Df7†
Kb8 66. h5 bør hvid dog alligevel
vinde – endda nemt, ifølge Fritz.
����������������

For tidligt. 62. Ka2 først, hvilket jo
egentlig også var planen. Men med
mine ca. 5 min. tilbage til resten af
partiet, begyndte både nerver og pa-
nik at melde deres ankomst.
�������������������

63... Dc7
��������

Returnerer tjenesten. 64. Dxh5 var
klart bedre.
���������������

Jeg havde overset, at efter 65. Dxh5
kan sort give skak på d4, fremfor på
f2.
������������������������������

Tidnøden har nu også meldt sig for
min modstander.
����������������
�������������
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Jeg husker ikke den nøjagtige træk-
følge herfra, men først lykkedes det
mig at vinde sorts a-bonde, og der-
efter tvinge en dronningafbytning.
Herfra bør det dog også vinde nemt.
���

Politiken Cup, 4. runde:
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Caro-Kann / B10

�����

Første overraskelse.
����������	
���������������������	��

Anden overraskelse. Jeg havde set
det før, men bare ikke fået kigget på
det. Det bliver dog hovedsageligt
også kun anvendt som et overras-
kelsesvåben...
�����	
����������������	����������

�����������������
��	����������

Efter sigende et typisk setup for hvid
i denne variant.
������	�

parameter, og fordelingen af præ-
mier på korrektion betyder nok også
noget. Men i sidste ende er det spil-
lerne, der afgør det, og med sådan et
arrangement har jeg i hvert fald lyst
til at komme tilbage og kæmpe igen
i 2007!

�

�

Den yngste mesterspiller
Længere nede i tabellen var turne-
ringen også en stor succes for talen-
tet fra Skanderborg, 11-årige Mads
Andersen. Med 5½ point (forventet
= 2,25) blev han suveræn vinder af
sin præmiegruppe, tog et ordentligt
ratinghop og er dermed blevet Dan-
marks yngste mesterspiller nogen-
sinde. Et stort tillykke!
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Her i 9. runde gør Mads det af med
den fjerde +2000 mand i løbet af
turneringen. Imponerende!
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Allerede her havde jeg ca. brugt en
time. Ikke særlig smart, rent prak-
tisk...
����	���
�����	��������

12... Lxd7!? med planen Lc6 og
Dd7.
�������

Her havde Stellan dog så næsten ind-
hentet mig på uret...
������������	
����������	����

Truer med at spille f5, og måske at
slå på g6. Sidstnævnte er og bliver
dog blot en skintrussel, og derfor har
jeg svært ved at tro på, at dette træk
er godt.
�������������������������������

Overdækker b5.
������

Indikerer både c4 og Lc1-a3.
�������������	
�

Erkendelse af, at den ikke lavede
meget på h4. 19. Sxg6? hxg6 20.
Lxg6 f5 gik ikke.
������	
�

Jeg vælger at forcere spillet, da jeg
kun har ca. en halv time tilbage til de
næste 21 træk. Ellers kom 19... a5 i
betragtning, hvorefter hvid skal
holde øje med stød i både centrum
og på dronningfløjen (b4), og ikke
mindst Se4. Stillingen er dog nok
nogenlunde i balance, omend jeg
foretrækker sort.
���������������
����
��������	���

22. dxe5?! giver hvid en lidt dårli-

gere udgave af partiet, efter 22...
Sxe5 23. Sxe5 Txf1† 24. Dxf1 Lxe5.
������	����������
�����
���������������

���������

Jeg havde forventet 25. Df2† Kg8
26. Ld2 Dd6, hvorefter sort må stå
behageligt pga. initiativ, men næppe
mere end det.
���������

Nu tror jeg til gengæld, sort har en
lille fordel, da hvids sortfeltede lø-
ber står mere uheldigt end godt på
h6. Løberen på e5 er den klart over-
legen.
�����������������

27. Kh1! var bedre, pga. 27... Lxh2?!
28. Txe8† Lxe8 29. De2 med lige
spil.
������������������
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������������

28... d4! med truslen Dd5, er klart
stærkere. Jeg forkastede det af en
eller anden grund – et godt eksem-
pel på, hvorfor jeg ikke var tilfreds
med mine taktiske evner under tur-
neringen... 29. Lf2 dxc3 30. Dg5
Dd6 og Sort vinder.
���������������������������������

Vigtigt at fremtvinge sorts næste
træk.
��������

Giver desværre hvid feltet c4, og
indespærrer samtidig min sortfeltede
løber.
����������������
�������������������
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Mere sikkert end 41... Ld5, jeg brød
mig ikke om, at hvid ville få en fri-
bonde i a-linjen, efter 42. Lb8 a5 43.
Lc7 a4 44. bxa4. Det virker dog sta-

digvæk lovende, efter f.eks. 44...
Lxa2 45. a5 Ld5.
�������

Hvid burde formentlig have forsøgt
sig med lidt aktivitet på kongefløjen:
42. g4!? med truslen h5. Jeg er ikke
sikker på at sort så kan vinde det...
På 42. La6 var planen 42... Le4 43.
Lb8 Lb1 44. Lxa7 Lxa2 45. Lc4†
Kf5 med noget der ligner en gevinst.
�������
����� ������������ �������

���������

Der står den skidt, om end det for-
hindrer planen a5-a4. Det var nok
bedre at gå tilbage til f4 og stadig-
væk forsøge planen g4 og h5.
�������������������������������

Nu tror jeg til gengæld, stillingen bør
vinde for sort. Hvid kan ikke forhin-
dre en afbytning af de hvidfeltede
løbere på nogen god måde, og med
h-bonden på 4. række er det nemt
for den sorte konge at bryde ind.
�������

��������
	������

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

����������

Truer med Ke5. Efter 48... Ke5 di-
rekte, kan hvid forsvare sig med 49.
Kd3 Lf5 50. Lc7†, hvorefter hans
konge vil komme til e4, hvis sort vil
bytte løberne. Og det skal han selv-
følgelig ikke have lov til.
������������������������������
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Nu er resten nemt.
����������������������������������
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Nemmere end 60... Lxg3 61. Lxb4
Lxh4 62. Ke2.
������� �������� ���������������
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Politiken Cup, 8. runde:
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Hollandsk / A99
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Ganske som forventet.
�����	���

Fordi aftenen og natten gik med
mindre seriøse ting end forbere-
delser, havde jeg på forhånd beslut-
tet mig for at spille denne offbeat-
variant, som jeg var ret sikker på, at
Curt ikke havde forberedt sig på,
endsige kendte. Ud fra tidsforbruget
at bedømme, var det et korrekt gæt.
������������������

Naturligt forsøg på at udnytte sorts
8. træk. Normalt spilles nemlig a5,
og springeren går til c6 eller a6, hvor-
efter La3 kan besvares med Sb4.
����������

Når man har 2600, kan man selvføl-
gelig lidt af hvert. Men Sune Berg
fortalte engang, at Curt er en fremra-
gende taktiker, langt bedre end de
fleste går og tror. Det har han sikkert
ret i. På den anden side var jeg over-
bevist om, at Curt gerne ville undgå
et åbent slagsmål, når han mødte en
klart svagere spiller (nåja, hans kamp

mod Peter Röder bekræftede det ikke
ligefrem, men det var så vist også en
lang og giftig forberedelse, der blev
rystet ud af ærmet). Så jeg forsøger
at puste mig op.
������

Forhindrer f4, men virker lidt for-
sigtigt.
�������

Afværger angreb med Sb5, og for-
bereder Tb8 og b5.
�����
��

Hvid vil selvfølgelig gerne have åb-
net e-linjen.
�������
�

Mere profylakse, forsøger at forhin-
dre e4, pga. truslen med d5 efter
afbytninger på e4, hvorefter Dxe6
ikke vil være med skak. Åbner sam-
tidig muligheden for at spille e5 i
visse varianter, og giver f8 til andre
interesserede. Jeg kunne have spillet
de samme træk i lyn, men havde nu
brugt en time og et kvarter...
��������

13. d5 kunne lede til en dejlig gang
rod, f.eks. 13... e5 (13... Sc5? 14.
Lxc5 dxc5 15. dxe6 Lxe6 16. Se5±)
14. Dxf5 Sg4 15. Dc2 Txf3 16. Lxf3
Dxh2† 17. Kf1 Sdf6 med kompen-
sation, selv ifølge mine 2800+ ven-
ner.
�����������������

14. Lb2 foreslog sig selv.
��������

Mit tidsforbrug var dog dybt kritisa-
belt, efter dette træk havde jeg kun
18 minutter tilbage til træk 40, imod
hvids 47 minutter. Det mere natur-
lige 14... b5 var en anden interessant,
og måske bedre, mulighed.
������
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Silicium-bæsterne påstår, at 18. Sh4
var bedre.
��������

Ikke kønt, men befrier.
��������

19. dxe5! Sxe5 20. Lb2 Lf5 21. Dd5
ser bedre ud for hvid, rigtig godt
endda, siger computeren.
������	������������	������	��

21. Ld5 Sd4 22. Lxf7† Dxf7 giver
sort god kompensation.
��������������	���	����������������

��������������������������

Kun 5 min. tilbage nu. Trækkene
bliver derefter...
�����������������������
������
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29... Lb1 30. Tc7 c2 31. a3 La2 og
stillingen bliver hurtigt forfladiget.
������
���
��������������������������
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Den skal selvfølgelig frem og tage
endnu et felt fra min løber.
������������������������

Forbereder Te5, hvorefter La3 (eller
Lf4) kan besvares med Te1. Det var
dog bedre bare at spille 35... Te5 med
det samme, da hvid nu kan forhin-
dre det.
�����������������������������������
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Bonden på c2 til trods, er det hvid,
der er ovenpå, og med dette træk
giver han sort noget at tænke over.
41. Kd4 Lg4 42. g6 h6 er remis.
�������
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41... hxg6 42. h6! og sort skal passe
på, da hvids løber kan holde styr på
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v/ Steffen Pedersen

32-årige Vladimir Tkachiev vandt
for nylig en af sine største sejre, da
han efter omkamp mod Laurent
Fressinet for første gang vandt det
franske mesterskab. Tkachiev er
født i Moskva, opvokset i Kasakh-
stan men har boet i Cannes siden
1995. Han er en formidabel lyn-
skakspiller. Noget han selv forbin-
der med sin egen personlighed. Her
den hurtige sejr i mesterskabets 10.
runde:

0�	����2�	1��$�8��(-9
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Katalansk / E04
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8... Lb4† 9. Sc3 Dd5 10. Dd3 e5 11.
0-0 Lxc3 12. Sxe5 Dxd4 13. Sxc6
Dxd3 14. exd3 Lf6 15. Te1† Kf8
16. Sa5 c6 17. Ld2 g5! har Tkachiev
haft et par gange tidligere som Hvid.
Den hvide springer på a5 gør det
lidt besværligt at udvikle Lc8, men
til gengæld har Sort et par nemme
træk i ...Kg7 fulgt af ...Td8. Chan-
cerne er nok relativt lige.
�������	����������

Efter en mindre karruseltur har

Hvids dronning endelig fundet et
rimeligt sikkert ståsted. 10. Dd3 var
Kramniks forbedring mod Naiditsch
i Dortmund tidligere i år i forhold til
10.Dc2, som blandt andre Peter
Heine Nielsen et år inden havde spil-
let mod samme Naiditsch, samme
sted. Det næste træk fører til skarpt
spil men blev af Naiditsch vurderet
som nødvendigt for at søge mod-
spil med det samme. Ellers står Hvid
bedre i form af overvægten i cen-
trum og potentielle muligheder på
kongefløjen.
��������
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Kramnik var mere konsekvent i
ovennævnte parti og spillede 11.
dxc5 Lxc5 12. Dc3 Tc8 13. Dxg7,
men Naiditsch havde ingen større
åbningsproblemer efter 13... Lf8!
14. Dg5 Dxg5 15. Lxg5 Lg7 16.
Sbd2 h6 17. Lf4 Lxb2. Det havde
han måske haft efter 14. Dxh8!, men
det træk afstod Kramnik fra af frygt
for tyskerens hjemmeforberedelser.
Sådanne hjemmeforberedelser eksi-
sterede vist ikke rigtig, og Naiditsch
ville blot have forsøgt 14... Txc1†
15. Kd2 Tc5 med håb om en eller en
anden form for kompensation. Det
er slet ikke sikkert, at Sort har noget
reelt for kvaliteten, men Tkachiev

skulle altså heller nyde noget. Stil-
lingen forbliver meget kompliceret,
og Hvid kan også gå galt i byen.
��������������������������	��������
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Selv om Sort har fået byttet Hvids
stærke løber af, så er der stadig pro-
blemer, der skal løses. Hvid truer
15. Db5†. Et spørgsmål er, om Hvid
har fordel i stillingen efter 14... Sc6
15. Sxc6 Dxd3 16. Txd3 bxc6. Og i
så fald hvor stor den fordel er. Det
er ikke helt klart, for godt nok har
Sort den dårligere bondestilling,
men der er også noget med, at han
kan lægge tryk mod b2. Og når Hvid
på et tidspunkt spiller b3, kan han
måske bløde det op med a5-a4.
Måske endda c5-c4. Måske kan han
endda blot opsøge tårnafbytninger i
d-linjen. I praksis er Hvids stilling
sikkert lidt nemmere at spille efter
17. b3 fulgt af Lb2, men Sort holder
det nok, hvis han spiller ordentligt.
Partifortsættelsen er ikke god:
������������������������������

Lægger op til en eller anden aftræk-
ker med springeren, som Sort ikke
lige tager sig af.
���������

At Libiszewski har overset Hvids
næste træk virker næsten utroligt,
men måske har han allerede vurde-
ret stillingen så håbløs, at han ville
forsøge at lokke Hvid til 17. Sb3
Sxb3 18. Txd7 Sxc1 19. Dc2 Sxd7
20. Dxc1 0-0, som selvfølgelig hel-
ler ikke er nogen fantastisk stilling,
men dér spiller han trods alt med
endnu. Efter Hvids næste træk er der
ikke noget at gøre. 16... a6 17. Sc3
Ld6 ser risikabelt ud men var dog et
bedre forsøg.
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�����

�

alle sorts fribønder. Det er dog remis
alligevel, efter 42... Kf7 43. Kd3
Lf5† 44. Kc4 Kf6! Måden at holde
det remis på, truer g5. 45. Lb2† Kf7
46. h7 c1D† med remis.
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Jeg formåede at skræmme flere ven-
ner og supporters ved at gå ind i
denne stilling. Det er dog nemt re-
mis:
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Efter en pause sidste år var jeg med
igen som turneringsleder ved dette
års Vesterhavsturnering – den 21. i
rækken, som i år fandt sted i Rør-
kjærhallen. Med på holdet var som
vanligt Kim Schmidt og Aksel Han-
sen fra Holstebro, sidstnævnte dog
kun en del af tiden, da han skulle
passe sit arbejde som revisor. Og så
havde Jens Nielsen ud over at være
arrangør, indkvarteringschef, natte-
vagt og altmuligmand også påtaget
sig en tjans som turneringsleder.

Turneringsledelsen blev sammen
med web-redaktionen indkvarteret i
damernes omklædningsrum, som
samtidig var lager for kantinen. Det
var nok ikke optimale vilkår for hver-
ken TL eller web-master, men det
gik.
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Fordelen ved denne placering var,
at lokalet lå lige ved indgangen til
hallen, hvor spillerne sad, så det gik
ret hurtigt med resultatformidling,
rundelægning etc. (Og Aksel fik et
lille bord i brusekabinen, hvor kan
kunne sidde med sine regnskaber i
pauserne – utroligt at tilsyneladende
fornuftige forretningsfolk stadig ro-
der rundt i debet og kredit, når nu
Aksel har forklaret det!)

Logistikken
Selve hallen viste sig at være et glim-
rende spillested. Hallen er stor og lys,
og der var masser af plads til spil-
lerne, både til hovedturneringen og
den sideløbende femrunders turne-
ring.  Kantinen lå godt placeret ved
indgangen, hvor der var plads til at

���	����������	�

$��&���	
��	�*!	����	��

���������������������

��	�
	��	����	������

������	����������!	��

�����	���	��������������

���3�	�8��	
��������	�

���	����	�������������!

4�����%����	����

���������	��	
���%���

���8���	��	�������

��JJ�����������0	�����

��	�������&��!

Af Lars Lindhard
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kommentarer (‘...og vi ser lige træk-
ket igen i langsom gengivelse...’)

Håndlagte runder
Femrunders-turneringen blev spillet
som Monrad, og vi drøftede et stykke
tid, hvordan vi skulle få det til at virke
i et swiss-program, indtil Aksel fore-
slog, at vi da bare kunne lægge run-
den i hånden. Klart, enhver turne-
ringsleder bør kunne klare en runde-
lægning på fem runder med 10 spil-
lere, så det gjorde vi uden problemer
(selv om vi i smug lige tjekkede hin-
anden).

Der kom i alt 100 spillere til tur-
neringen – foruden 10 mand til fem-
runders turneringen, så der skulle
stilles op til 55 partier, og det betød
god plads mellem bordene.

En enkelt spiller måtte forlade tur-
neringen i utide, så der blev desværre
oversidderrunder til de nederst pla-
cerede i den sidste del af turnerin-
gen.

De første 40 brætter sad ved en-
keltmandsborde, de sidste ved dob-
beltborde, og der var god plads. Der
kunne nemt have været dobbelt så
mange i hallen, så der var plads både
til spillere og turneringsledere og til
tilskuerne, når der var ‘gang i den’
et sted.

Blandt spillerne var fire stormes-
tre, tre internationale mestre, samt tre
fidemestre. Blandt sidstnævnte var
Matthias Bach fra Tyskland, som har
deltaget i turneringen i nu tre år sam-
men med sønnen Jonathan Carlstedt,
og begge er udmærkede skakspillere,

0���=�.����

spise, analysere, etc. og ved siden af
var der lokaler med billard, bordten-
nis og computere – foruden natur-
ligvis et TV- der var jo VM i ‘bold’!

Ligesom de to foregående år brug-
te vi Swiss-Chess til at styre turne-
ringen, og efter at vi lige havde gen-
opfrisket et par ting, gik det glat og
problemfrit. Lækkert at kunne lægge
næste runde med et tryk på en tast,
når dagens resultater er tastet ind.

Og partierne på de øverste brætter
blev transmitteret live på internettet,
indtil transmissionen ‘gik ned’, så
de sidste runder blev opdateret lidt
på må og få til webmaster Jørns store
ærgrelse.

Partierne på et enkelt bræt blev
optaget i fuld længde til lokal-TV,
hvor de så senere skal udsendes med
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som normalt løber med mindst en af
præmierne, i år ingen undtagelse.

Et sikkert kendetegn på de to er,
at de altid ledsages af en 1½ liters
sodavandsflaske med saft eller vand,
og indholdet bliver indtaget under
partiet. De første par år var soda-
vandsflasken og Jonathan næsten
lige store, i år var forskellen mere
tydelig. Begge spillede også denne
gang solidt og sikkert. Matthias mød-
te i 5. runde sin landsmand Aljoscha
Feuerstack og spillede ham af ba-
nen:
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Feuerstack havde en lille fordel i
partiets første del, men kan ikke ud-
vikle den og det fuser ud. Matthias
spiller sikkert og uden væsentlige
fejl, og herfra går det kun ned ad
bakke for hvid, indtil han må opgive
lige før matten.
������
����
������	�����������	
�����

�����������������������������	������

������������������
���������������

��������������������

Matthias blev nr. 11 og Jonathan nr.
16, begge med seks point af 9. Jeg
håber, at vi ser dem igen næste år.

Det samme kan jeg ikke sige om
stormestrene, som efter min opfat-

telse ikke leverede varen. Det for-
ventes vel, når man inviterer stormes-
tre til en turnering som denne, at de
viser spændende skak og er ambassa-
dører for skakken over for gæster og
almindelige spillere, som mærker
vingesuset.

Jeg skal ikke gøre mig klog på
kvaliteten af den skak, de leverede –
de vandt jo deres partier, hvor de
skulle, men når de ud af ni partier
har fire remis-partier på under 15
træk (mod hinanden) er det ikke godt
nok. Flere dage kunne vi se dem gå
omkring eller sidde uden for i sol-
skinnet med en øl kun en halv time
efter rundestart.

Hvis rygterne så er sande – at de
havde aftalt at dele præmiepengene
lige, uanset hvordan slutstillingen
blev – er det for nemt. Jeg håber ikke,
vi ser dem igen næste år.

Levede mestrene ikke op til mine
forventninger, var der til gengæld
mange flotte partier hos de alminde-
lige dødelige. Jeg fulgte naturligvis
især med hos de lokale spillere.

Morten Rud (nu i eksil på Fyn)
spillede nogle gode partier. Morten
er et stille og fredeligt gemyt, som
oven i købet stillede skoene og gik
på strømpefødder for ikke at genere
de andre spillere, men en enkelt
modstander må have irriteret ham,
eftersom Morten spurgte den forbav-
sede turneringsleder, om det var i
orden, at han gav modstanderen en
‘zidane’!! Det blev frarådet, og Mor-
ten undlod heldigvis at slå andre end
modstandernes brikker...

I 5. runde fik Mortens parti en
overraskende brat slutning:

�����
�����8�<#-9
2�����
�;
�����!��8��(<9

Skandinavisk / B01

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

����������
�����������������������

	���������������	�������	���	������

�����������������������	���������

����
�������	��

Morten sidder og plejer sin lille for-
del, men så...
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Ups! Så er der pludselig fri bane for
hvid...
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Så er det lige før matten og Torsten
opgiver.  ���

Karsten Jacobsen spillede også en
god turnering. Lodtrækningen ville
det sådan, at Karsten mødte lokale
spillere som Gunnar Pedersen og Ole
Bønnelykke, hvilket (i morskab)
blev påtalt over for turneringsledel-
sen, som så truede med, at han kunne
få en stormester. Nå, så slemt gik det
ikke.

Blandt Karstens gevinstpartier var
dette fra 8. runde:
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Sronewall i forhånden / A45
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31... Sxf7 havde også været træls for
sort.
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Kvindesiden i skak blev repræsen-
teret af kun to deltagere, Amalie
Lindestrøm og Birgit Ditlevsen.

Amalie, som er Torstens niårige
datter, imponerede mange både ved
sin udholdenhed ved brættet, for
Amalie udnyttede betænkningstiden
(sådan lige godt og vel i to af parti-
erne...) og ved sit spil, som slet ikke
var dårligt, selv om hun blev ned-
spillet et par gange. Amalie sluttede
som nr. 91 med 3 point. Det skal nok
blive bedre.

Birgit er veteran fra mange Vester-
havsturneringer, men fik det aldrig
rigtig til at køre denne gang og slut-
tede sidst med 2 point. Det tog dog
ikke humøret fra hende. Hun kom-
mer også igen.

Som en anden Günther Wallraff
havde klubbladets redaktør sneget
sig med i turneringen forklædt som
rigtig skakspiller for at studere tur-

neringen indefra og måske komme
med nogle artige afsløringer. Samti-
dig skulle Allan Kaarsberg være fo-
tograf og tage billeder af det hele, så
det blev til en del løben rundt, og
modstanderne måtte flere gange
vente tålmodigt, indtil Allan duk-
kede op ved brættet længe efter run-
destart.

Allan fik dog spillet sine partier,
bl.a. denne gevinst mod Stefan Wie-
cker i 3. runde:
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Her går Stefan galt i byen. Allan slår
til med det samme og går på dron-
ningjagt.
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Hvid kan ikke undgå at miste damen
og opgiver. ���

De to sidste dage fik vi besøg af en
tysk skakboghandler, som opstillede
sit sortiment af skakbøger på mange
sprog på gangen uden for hallen og
fik en god forretning ud af det. Utro-
ligt at selv skakbøger på hollandsk
kan sælges i Esbjerg.

Der kom en del tilskuere, bl.a. Lars
Venø Jacobsen, tidligere centrum-
spiller, nu hjemmehørende i Ålborg.
Lars var på et tidspunkt tæt på IM-
titlen, men erklærede at han nu er
skakpensionist. Det skal nok være
rigtigt, for han spillede en række lyn-
partier mod en anden ålborgspiller,
Lars Andersen hed han vist, og Venø
havde svært ved at komme over, at
denne match endte 4-3 – til Venø

ganske vist, men det trøstede ham
tilsyneladende ikke.

Turneringen forløb, som det frem-
går, uden nævneværdige problemer
rent skakmæssigt, men der var et par
kedelige tildragelser uden for spille-
lokalet.

En stor del spillerne var indkvar-
teret på skolen over for hallen. Om
lørdagen blev nogle drenge overra-
sket i at male graffiti på skolen –
næsten. Der var desværre ingen, der
direkte så, at det var dem, der gjorde
det, men de blev antruffet på stedet
ved siden af en spraydåse med ma-
ling og friske kruseduller på muren.
Politiet blev orienteret, men havde
ikke ressourcer til (= gad ikke) at gøre
noget, da drengene ikke var taget på
fersk gerning og nok alligevel var
mindreårige.

Natten til søndag skete så nogle
tyverier, idet en af spillerne, Hassan
Omar, blev frastjålet sine penge,
3.600 dollars, medens han sov. En
anden spiller blev frastjålet en bær-
bar computer.

Så måtte politiet rykke ud. En kri-
minalbetjent talte med de forurettede
og fik ved samme lejlighed spraydå-
sen og en forklaring om grafitti-
sagen.

I løbet af et par dage havde poli-
tiet opklaret tyverierne og fundet den
skyldige, en 13-årig pige, som sam-
men med nogle kammerater havde
sneget sig ind på skolen og begået
tyverierne midt om natten. Omar fik
de fleste af sine penge igen, og den
bærbare blev også fundet og afleve-
ret.

Sikkerheden måtte strammes op
med låste døre og døgnvagt, men der
skete heldigvis ikke mere.

Til slut kunne turneringsledelsen
så puste ud efter den store indsats.

Da vi nævnte for en af de besø-
gende, at vi måtte have kontor på
dametoilettet, svarede han fredsom-
meligt: ‘Det er vel ikke noget pro-
blem – I er jo vant til at sidde ved
brættet!’

På gensyn næste år.
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Rani Nolsøe og Mogens Nielsen har
gennem mange år med stor succes
arrangeret IM-turneringer på Fær-
øerne, og i år foregik det i Suðeroys
sydlige by Vagur.

Med sponsorering fra det færøske
luftfartsselskab Atlantic Airways og
fra lokale kræfter er der gennem
årene spillet turneringer på den syd-
ligste ø skiftevis i øens to største byer.

Det er et imponerende godt spon-
sorarbejde, arrangørerne havde ud-
ført, så det var naturligt, at borgme-

steren åbnede turneringen og også
sammen med byrådets kulturfor-
kvinde forestod præmieuddelingen.
Ligeledes blev turneringen fulgt i
færøsk radio, hvor jeg optrådte i et
interview, hvor jeg blandt andet blev
spurgt om mine oplevelser med Bent
Larsen og OL i Havanna 1966.

Feltet bestod af det færøske OL-
hold, de garvede spillere John Arni
Nilssen og John Rødgaard, de unge
løver Hans Kristian Simonsen og 15-
årige Helgi Ziska og en ung, lavtratet

færøsk spiller, Sjurður Thorsteins-
son, samt fra udlandet danskerne
Simon Bekker-Jensen, Per Andrea-
sen og mig.

Desuden det islandske par Asama
Omar (Ægypten) og Lenka Ptac-
nikova (WGM fra Tjekkiet, men med
på det islandske hold ved flere olym-
piader).

Færøsk dominans
Den lokale overskrift var: Færøsk
Dominans, siden genbrugt af Sune
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Af Bjørn Brinck-Claussen
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Berg Hansen i Politiken. John Arni
Nilssen, som i februar scorede sin
tredje og afgørende IM-norm i en
turnering i Marianske Lazne, Tjek-
kiet, og blev udnævnt til Internatio-
nal Mester som den første indfødte
færing, tog den udelte førsteplads
med fem gevinster og tre remis.

På udelt andenplads fulgte solide
John Rødgaard med tre gevinster og
seks remis. En anden overskrift kun-
ne fokusere på generationsopgøret i
det færøske skakliv: De gamle løver
styrer endnu! Hans Kristian Simon-
sen og det 15-årige stortalent Helgi
Ziska var ikke i nærheden af de IM-
normer, som vil komme i nær frem-
tid. Helgi Ziska forventes at være
Færøernes bud på en kommende
stormester.

Rækkefølgen på den delte 3. plads
blev bestemt af et korrektionssystem,
der først talte gevinster. Helgi havde
tabt til John Arni, Simon og mig,
men vundet fem partier. Jeg havde
vundet tre, og Simon blev straffet
for kun at have to gevinster efter en
solid turnering som den eneste ube-
sejrede.

Af danskerne spillede Simon so-
lidt, men måske lidt for uambitiøst
med to gevinster og syv remiser, Per
havde en dårlig turnering, hvor han
var uheldig i en række tilfælde, men
han vandt et glimrende parti mod
Hans Kristian Simonsen. Jeg selv
landede på en delt 3. plads med 5½
point og tre gevinster, men spillede
forfærdeligt og skulle objektivt set
kun have haft 1½.

En privat dansk overskrift kunne
være: Brinck-Claussen tæt på ud-
løbsdatoen. Alligevel havde jeg
chancen for at vinde turneringen
frem til næstsidste. runde, hvor jeg
gik ned mod John Arnis frække
åbningsvalg 1. e4 g6 2. d4 Sf6 3. e5
Sh5, som jeg besvarede med 4. Le2
d6 5. Sf3 Lg7 6. Sg5 h6 7. Sxf7.

Socialt og turistmæssigt var tur-
neringen en stor oplevelse. De over-
søiske spillere blev fint indkvarteret
i et lejet hus, og vi vil have denne
turnering stående længe i hukom-
melsen for den færøske natur, fær-
øsk gæstfrihed, det hyggelige sam-
vær i huset, en festlig aften hos John
Rødgaard samt Ranis fantastiske mu-
sikalske opvisning ved afslutnings-
ceremonien.
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Dette parti blev spillet i 7. runde. Jeg
havde kun 1 point efter to remiser
og fire tab. To klare gevinststillinger
mod Helgi Ziska og Sjurður Thor-
steinsson havde jeg formøblet på det
skammeligste og tabt begge.
Min modstander, Hans Kristian Si-
monsen, førte til gengæld turnerin-
gen med 4½ af 6 og var på jagt efter
sin 3. og sidste IM-norm. Simonsen
vandt jo turneringen sidste år foran
IM Jakob Vang Glud. Simonsen er
en talentfuld skakspiller og dertil
kommer en enorm skaklig selvtillid.
Dette parti kunne næsten ikke kikse,
hvilket han da også havde ladet mig
forstå inden partiet.
Tre minutter før rundestart sad jeg
ved brættet og forsøgte at koncen-
trere mig. Simonsen kom på sæd-
vanlig nonchalant måde sjoskende
og smed sig ned på sin stol over for
mig. ‘Nå, er man så topforberedt?’
udspyede han! Jeg svarede ikke.
Brikkerne måtte tale!
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Dette træk er en fejl. Det er min erfa-
ring, at når hvid i træk 9 spiller e2-
e4, ja så slår sort næsten altid på en-
ten e4 eller c4. Ikke desto mindre
mener jeg, at sorts bedste træk er 9...
Lb7 med solid og fast stilling. Sort
fortsætter med simple udviklings-
træk som Tac8 og c6-c5 med udlig-
ning af spillet. Mange sortspillere er
bange for 10. e5, men efter 10... Se8
har sort en solid stilling. Hvid har
intet angreb mod den sorte konge,
da springeren på d2 står forkert med
bondekomplekset d4-e5. Man kan
sammenligne med følgende almin-
delige variant i fransk: 1. e4 e6 2. d4
d5 3. Sd2 Sf6 4. e5 Sd7, og i denne
stilling er 5. Sgf3 anset for unøjag-
tigt, da de hvide springere står i ve-
jen for hinanden!
����	���������������

‘Ofrer’ e4-bonden til gengæld for
meget aktivt spil. Nu er direkte 11...
Sxe4 meget dårligt efter 12. Sfe5!
Derfor
��������������������	������������	�


En anden mulighed var 13... Sdf6
men Simonsen kunne sikkert ikke
lide den flagrende Springer på e4.
Sort har nu tilsyneladende en fast og
solid stilling, men hvid har et kraft-
træk, der sætter sort under voldsomt
pres, og trækket havde jeg selv-

følgelig set, da jeg spillede 11. Td1
����	���

Som jo truer med at slå tårnet på a8.
Sort kan altså ikke slå på e5, og det
kommer til at plage ham resten af
partiet. Springeren på e5 truer hele
tiden noget og kan ikke på noget tids-
punkt slås.
������������������

Og dronningen dækker d1.
��������

Et begavet bondeoffer, men hvad
skulle han ellers spille. Jeg var nu
fristet af 16. Dxb5 Sxe5 17. Dxe5,
og hvid har Løberpar og en bonde
mere. Under partiet kunne jeg dog
ikke lide, at sort har 17. Tc2! Med
aktivt spil for bonden. Derfor valgte
jeg at opretholde kvælergrebet med...
�����������������������������

Jeg kunne ikke lide 18. d5 på grund
af 18... Sc5! med modspil. I stedet
vælger jeg at forstærke stillingen og
opretholde truslen om på et tidspunkt
at lave gennembruddet d4-d5.
����������

Under partiet var jeg glad for, at han
spillede dette træk. Jeg synes, det ser
forkert ud at svække de hvide felter
yderligere, og jeg var mere nervøs
for 18... Lb4!
��������

Stable, stable – alle brikkerne skal
med!
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Dette træk vinder materiale. Jeg
overvejede også 21. d5! – alle hvide
brikker står optimalt, og sort er pak-
ket helt sammen.
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Et stærkt bondeoffer. Sort får ikke
tid til at stabilisere stillingen, idet den
sorte kongestilling brydes op.
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Og sort opgav. Han kunne alligevel
ikke få sig til at spille 36... Sg4, da
37. h3! ville have været en total-
knuser. Jeg havde dog tænkt mig at
spille 37. Dg2, som også ser ganske
tiltalende ud.
����

Uden at det skal lyde som pral, vil
jeg svinge mig op til at sige, at jeg
ikke mener, at hvid lavede mange
fejl i dette parti. Bagefter var Simon-
sen da også knap så kæk som før
partiet! Han tabte også de sidste to
partier i turneringen. Men han kom-
mer igen, det er kun et spørgsmål
om (kort) tid, før han får sin tredje
og sidste IM-norm.

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

������+��
=��7�
�����
������,

�

�



�""# ;+;�#+ ��

STØT  DANSK 
STØT  DANSK 

SKAK UNION
SKAK UNION

- Tilmeld dig ELROTEL

på www.dsu.dk

Danmarks

billigste
bredbånd
- se mere på www.dsu.dk

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,-

399,-
599,-

Minutpris (takseres pr. sek.)

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
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Af Lars Bo Hansen

For første gang gjorde jeg alvor af
noget, som jeg har haft lyst til i
mange år: At deltage i en af de store
amerikanske opens. Jeg havde hørt
meget om, hvordan åbne turnerin-
ger i USA adskiller sig fra europæi-
ske, og nu skulle det prøves! Sam-
men med min søn Martin deltog jeg
i årets udgave af ‘World Open’ i juli
i Philadelphia.

Og sandt er det, at der er store for-
skelle i den måde, turneringer arran-
geres på i USA og Europa. For det
første er det meget dyrere at være
med – omkring 2000 kr – og der er
ingen specielle betingelser for stor-
mestre, ud over at der er gratis ind-
skud – men kun hvis man ikke vin-
der præmie. For de stormestre, der
vinder en præmie, bliver indskud-
det fratrukket præmien, inden den
udbetales.

Mange dollars på spil
Til gengæld for det høje indskud er
der efter europæiske standarder me-
get høje præmier – i alle grupper.
Førstepræmien i open-gruppen over
2200 var ca. 29.000 $ (justeres efter
antal deltagere, arrangørerne garan-
terer en samlet præmiesum på mindst
300.000 $), men også i de lavere
grupper var der mange tusinde dol-
lars i præmier. Udsigten til de mange
penge havde tiltrukket 1284 spillere.

Alle spillere skal selv medbringe
bræt, brikker og ur, og det ser med
europæiske briller lidt specielt ud,
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når en verdensklassespiller som
Kamsky kommer slæbende med sit
eget slidte spil og selv sætter brik-
kerne op! Hvis begge spillere med-
bringer sæt, bruges som udgangs-
punkt Sorts.

Ekstra sekunder
Betænkningstiden minder om den
europæiske, 2 timer til 40 træk fulgt
af en time til resten. Men amerika-
nerne kan godt lide at spille med
‘delay’, hvilket betyder, at der går 5
sekunder, inden uret begynder at
tælle ned. Ikke sådan at forstå, at der
er decideret tidstillæg, men når man
trykker på uret er der indbygget 5
sekunders forsinkelse, inden uret går
i gang. Amerikanske ure stilles der-
for fra starten på 1.55 i stedet for
2.00. Ideen er vist bl.a. at undgå for
mange tidsoverskridelser, og for
nogle spillere er det vigtigt at spille
med et sådant ur.

Da jeg skulle spille med den noto-
riske tidnødsspecialist Walter Brow-
ne, gjorde han meget ud af at få skif-
tet mit europæiske spil og ur ud med
et amerikansk (selv om jeg egentlig
havde Sort og det derfor var mit sæt,
der skulle bruges).

Der deles ikke rundekort ud, bor-
dene er nummereret en gang for alle,
og man skal selv finde sit brætnum-
mer på tavlen og derefter i spille-
salen. Efter partiet skal man selv
skrive resultatet på tavlen – hvis man
ikke gør det, eller skriver forkert, ri-
sikerer begge spillere pointstraf. Det
er også muligt at tage en ‘bye’, dvs.
en oversidderrunde, hvor man får
godskrevet et halvt point. Det gæl-
der dog ikke i de sidste runder.

Justeret rating
Der spilles i syv forskellige klasser,
alle med 200 ratingpoints interval. I
forhold til danske tal lægges der 200

ratingpoint til, så Martin kom med
sine 2014 med i den øverste gruppe,
da hans tal blev omregnet til 2214.
Også Elo-tal korrigeres til amerikan-
ske forhold ved at lægge 100 point
til – så for første gang havde jeg over
2600...

Der tilbydes en række forskellige
afviklingsformer. Man kan vælge at
spille de 9 runder på 7 dage, 5 dage,
4 dage eller 3 dage. I de sidste fire
runder samles alle i én samlet gruppe.
I de sidste to afviklingsformer (4 el-
ler 3 dage) spilles der med kortere
betænkningstid (75 minutter/45 mi-
nutter til hele partiet) i de første 5
runder.

Chancer og risici
Der kan spekuleres meget i, hvilken
form der passer én bedst. De fleste
stormestre foretrækker de lange par-
tier, mens andre tror på, at de bedst
kan samle nogle hurtige point i de
kortere partier. Men der er naturlig-
vis også risici ved denne tilgang, og
kendte stormestre som Smirin, Fres-
sinet, Blatny og sidste års vinder
Miton udspillede deres rolle i turne-
ringen ved at sætte (for mange) point
til allerede i hurtigskakpartierne.

De fleste spillere vælger 5-dages
formen, og det var også mit og Mar-
tins valg. Her spilles der først en
enkeltrunde, fulgt af fire dage med
dobbeltrunder. Det er hård kost, og
det var da også min erfaring, at kva-
liteten af partierne var betydelig hø-
jere i formiddagsrunderne (fra kl. 11)
end i aftenrunderne (fra kl. 18). Den
komprimerede form gør desuden, at
der stort set ingen tid er til forbere-
delser – man er nødt til at stole på sin
baggrundsviden.

Hård konkurrence
Turneringen var meget stærkt besat
med 43 stormestre, og samtidig var
det klart, at der skulle 7 point til en
ordentlig præmie. Det opnår man
kun ved at slå mindst et par andre
stormestre, så der var lagt op til hård
kamp, hvor der ikke var råd til at
sætte noget til undervejs.

Jeg startede godt med 3/3 mod
lavereratede modstandere (2250-
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2400), og derefter var der lagt i kak-
kelovnen: I de sidste 6 runder (3
dage) mødte jeg stormestrene Kam-
sky, Ftacnik, Yudasin, Wojtkiewicz,
Browne og Izoria.

Jeg slog Ftacnik, mens de øvrige
partier endte remis, og det betød, at
jeg endte på et fint resultat med 6½
point, men et halvt point fra, hvor
det var virkelig sjovt – nemlig den
førsteplads, som ni spillere delte.

Kamsky vandt siden en lynom-
kamp, som gav ham en ekstra bonus
og en check på 7485 $ – de øvrige 8
fik 7127 $.

I sidste runde var jeg tæt på at slå
Izoria, men efter 85 træk og næsten
6 timers spil lykkedes det ikke at
konvertere en merbonde til gevinst,
da alle bønder var samlet på samme
fløj. Det var med en vis ærgrelse, at
jeg måtte acceptere remisen; forskel-
len på gevinst og remis i det parti var
ca. 6500 $.

Martin klarede sig fint med 3½/9
mod god modstand. Han fik også sin
første remis mod en stormester;
Blatny var så desillusioneret efter
hurtigskakken, at han tilbød hurtigt
remis.

Welcome to America
Man oplever meget under sådan en
turnering. Under et af partierne slen-
trede jeg rundt og kiggede på de an-
dre partier, og Martin kom hen til
mig: ‘Min modstander blev hentet
af politiet!’. Sidemanden var ikke så
overrasket – han mente det var helt
normalt. ‘Welcome to America!’,
sagde han grinende til Martin. Mod-
standeren selv mente, at han snart
ville være tilbage igen, og efter et
kvarters tid var afhøringen åbenbart
afsluttet, og partiet kunne fortsætte.

Også Eugene Varshavsky, en af
feltets lavest ratede spillere, fik lov
at fortsætte, selv om han efter al sand-
synlighed havde snydt sig til com-
puterhjælp og bl.a vundet over GM
Smirin. Turneringsdirektør Bill
Goichberg kunne ikke finde tekni-
ske beviser, men Varshavsky blev
sat under under skærpet overvågning
og var chanceløs mod stormestrene
i de følgende partier.

Beviser havde man derimod i en
af de lavere klasser, hvor det appa-
rat, den mistænkte spiller havde i
øret, og som han kaldte ‘høreappa-
rat’, viste sig at være en radiomodta-
ger. Hvorefter han blev bortvist.

Alt i alt var turneringen en meget
spændende oplevelse, som varmt
kan anbefales. Desværre fik turne-
ringen et sørgeligt og tragisk efter-
spil. Ti dage efter turneringen døde
Aleks Wojtkiewicz – der delte før-
stepladsen og var min modstander i
7. runde – af kræft og leverpro-
blemer. Wojtkiewicz var født i Let-
land, men emigrerede i 1990-erne via
Polen til USA, efter at han i sovjet-
tiden havde måttet opleve at sidde
fængslet i Sibirien pga. politisk ak-
tivitet. Han var en af verdens mest
aktive stormestre, i 2005 spillede han
ikke færre end 47 ratede turnerin-
ger. Han blev kun 43 år.
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Mere almindeligt er 7. Lb5. Tekst-
trækket fører til en kendt stilling fra
Panov-varianten i Caro-Kann, med
omvendte farver og et mertempo til
Hvid.
�������������	�����������������������
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Jeg fortsætter med at spille, som jeg
flere gange har gjort, når jeg havde
stillingen med Sort og minustempo.
Alternativer her er 10. b3 eller 10.
Sf3, som bl.a. Bent Larsen flere
gange har spillet.
������������������	����������

12. Dd2 Lxd4! 13. exd4 Lf5 14. Ld1
Te8 er fint for Sort, som i Karpov -
Polugaevsky, Tilburg 1983 (selv om
verdensmesteren senere vandt), men
12. Db5!?, som spillet af Ribli, er et
interessant alternativ.
������������

Som Polugajevsky bytter Ftacnik
denne løber for at opnå en symme-
trisk bondestilling, hvor løberparret
ikke betyder meget. Men her var flere
andre alternativer, f.eks. 12... Dd6.
����������������
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Dette parti blev spillet i en af aften-
runderne, og som jeg bemærkede
ovenfor, var det min oplevelse, at
kvaliteten ikke var helt den samme
her som i formiddagsrunderne. Men
det går naturligvis begge veje. Tekst-
trækket spillede jeg hurtigt, uden at
beregne ret mange varianter, men det
var mere pragmatisk at spille 15.
Lxg4 Sxg4 16. Dd1 Sf6 17. Df3 med
trækomstilling til partiet, for nu har
Sort et interessant alternativ.
��������
�

Efter lang betænkning. Efter partiet
viste Ftacnik nogle lange varianter,
som han havde beregnet, noget i ret-
ning af: 15... Lf5!? 16. Db3 a5 17.
Le5 Lc2!? (bedre end 17... Se4 18.
a3! Sd2 19. Dd1 Sxf1 20. axb4 med
klar fordel for Hvid) 18. Da3 Ld3
19. Lxf6! gxf6 (19... Dxf6 20. Sxd5
er godt for Hvid) 20. Tfd1 (20. Se2!?
er interessant) 20... Sc2 21. Db3 Sxa1
22. Txa1 med uklart spil; Hvid vin-
der d5-bonden med nogen kom-
pensation. Jeg havde ikke set en
brøkdel af disse varianter; jeg ville
bare have en rolig stilling med en
lille fordel.
�����
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Nu har Hvid et vist initiativ.
������	���

En grov overseelse. 18... Te6 var
meget bedre, hvids bedste er nok 19.
Sa4 med ideen 20. Sc5.
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Av, nu er 19... Kxg7 20. Dg4† fulgt
af 21. Dxd7 forfærdeligt for Sort.
����������������

Udmærket, men som påpeget af min
hustru Evgenia er 20. Lxh6! (med
samme idé som før; 20... Dxh6 21.
Dg4†) endnu bedre.
������	�����������

Endelig ikke 21. Te3? S3xe5 22.
dxe5 d4.
������	������������������

22... Sxe5 23. Dxd5 er ikke bedre.
����	����	���

23... Txe5? strander på 24. Sf6†!
����	
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En hallucination, der taber med det
samme. Eneste mulighed var 25...
Sf3† 26. Dxf3 Txe2 27. Dxe2 Dxf6,
men med en solid merbonde og Sorts
svage kongestilling bør Hvid natur-
ligvis vinde i det lange løb.
��������	
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Nu opdagede Ftacnik, at det plan-
lagte 27... Sxd4 taber efter 28. Txe8†
Kg7 29. Tg8†. Sort opgav.
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Stilling efter 37. Lf6.
I 2. runde havde jeg fornøjelsen af at
møde Yoshiharu Habu fra Japan.
Habu er et et stort navn i Japan, da
han er verdens førende spiller i bræt-
spillet Shogi, hvor han betegnes som
‘Shogiens Kasparov’. I de senere år
har Habu – som hobby – kastet sig
over skakken, hvor han nu er FM
med Elo 2382. Ved World Open sco-
rede han en IM-norm.
���������

Materialet er lige, men Sort har en
minimal fordel i dette løberslutspil:
Hvids e5-bonde er fastlagt på løber-
nes farve, og dermed et angrebsmål.
Øvelsen går ud på at skabe plads til
kongen.
����������

Åbner døren for den sorte konges
vej til d5. Bedre var 38. b3, om end
det heller ikke er helt problemfrit.
Efter 38... bxc4 39. bxc4 Kb7 truer
Sort med at trænge frem via b6-a5
eller b6-c5.
��������������������������������������
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Også efter 42. Ke4 bxa4 43. bxa4
Kc5 trænger den sorte konge frem,
nu er det a-bonden, der er angrebs-
målet.
���������������������������������

Nu falder e-bonden, men gevinsten
er endnu ikke sikker. Hvid kan søge
at blokere bondens fremmarch på de
hvide felter.
�����
��������������������������

���� �
���������� ����������� �������

�����������������������������
���


�����������������
����������������

Den rigtige plan. Den sorte konge
søger at trænge frem mod b-bonden,
og om nødvendigt må e-bonden
ofres for at vinde b-bonden.
�����������������������������������
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Hvid regner forkert i bondeslut-
spillet, som Sort vinder på ét tempo.
Men 60. Lh4 Kb4 61. Kc2 e2 62.
Le1† Ka3 fulgt af 63... Lb4 er heller
ikke godt nok til at redde partiet.
��������������������������
������

������������������������������

�����������������������������

����������

�

�

��	�������"���
�0��
��	"����


Statsbiblioteket kan atter i år til-
byde en række af verdens bed-
ste skakblade i VidenStafetten,
som er åben for alle.
Katalogen, som indeholder alle
udenlandske tidsskrifter, der er
tilgængelige i 2007, er netop
udkommet. Bestilling af kata-
log såvel som tilmelding sker
til adressen:

Statsbiblioteket
VidenStafetten
Universitetsparken
8000 Århus C.
Tlf. 89 46 20 89
Fax 89 46 20 80
email:
stafet@statsbiblioteket.dk

Katalogen omfatter i år føl-
gende skakblade og prisen er i
alle tilfælde 120 kr. for et års
abonnement (antal numre i pa-
rentes):

The British chess magazine (12)
Chess life (12)
Chess mate (12)
Europe échecs (12
Fernschach international (12)
New in chess magazine (8)
Schach (12)
Schacknytt (10)

Som for de fleste andre tids-
skrifter, der cirkulerer i Viden-
Stafetten, er det sådan, at skak-
bladene efter endt cirkulation
opbevares og kan lånes via fol-
kebibliotekerne.

Abonnement også bestilles på
Statsbibliotekets hjemmeside.

Adressen er:
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Af Tom Skovgaard

Tilbring fire dage på et lækkert ho-
tel ud til Rhinen – til en absolut for-
nuftig pris!

Spil med i to super-velorganise-
rede hurtigturneringer i dagene tors-
dag-fredag og lørdag-søndag med
mange hundrede deltagere – og heri-
blandt masser af GM’er, IM’er, øv-
rige titelholdere og almindelige klub-
spillere samt, ikke mindst, en pæn
håndfuld verdens-top-20 spillere i
spidsen af feltet!

Nyd hver aften kl. 18.30 - 21.00
efter dagens runder superstjerner
som Anand, Radjabov, Svidler og
Aronian spille dagens to partier af
deres 8-partiers ‘VM-matcher’ på
scenen med kæmpeskærme og me-
get fine tilskuerforhold.

Nyd dagens pauser ved skakbog-
salget, i restauranten eller ved mor-
genbuffeten og mød skakbekendte
fra hele Europa – eller superstormes-
tre, eksverdensmestre og andre kend-
te skakpersonligheder.

Og nyd den hyggelige by Mainz
med masser af restauranter om afte-
nen efter partierne.

Fristende, ikke sandt? For alt dette
og mere til kan det efterhånden me-
get traditionsrige ‘Chess Classic’
stævne i den sydtyske by Mainz til-
byde – og denne artikel kan ses som
et lidt udvidet postkort fra Mainz,
fra årets Chess Classic i august.
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Kvinder:
Kosteniuk - Pähtz  5½ - 2½

Seniorer:
Hort - Portisch 4-4, 1½-½

Juniorer:
Naiditsch - Harikrishna 3½-4½

‘Chess960 verdensmesteren’
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To slags skak
I manges bevidsthed er Chess Classic
forbundet med Fischer Random
skak, af tyskerne kaldet Chess960
pga. de 960 mulige udgangsstillin-
ger. Den første af de to store hur-
tigturneringer, som spilles torsdag-
fredag, er nemlig en Chess960-
turnering, mens den anden hurtig-
turnering, lørdag-søndag, er en helt
normal hurtigturnering. Deltagertal-
lene lå i år på hhv. 250 og 630 i de to
turneringer – og for begge turne-
ringers vedkommende med lige godt
50 deltagere over 2500 i rating og
med følgende +2700 spillere i spid-
sen af feltet:

GM Alexander Morozevich 2730
GM Shakhriyar Mamedyarov 2722
GM Alexander Grischuk 2719
GM Etienne Bacrot 2708
GM Evgeny Bareev 2701

Ud over disse aktuelle topspillere
finder man også tidligere store navne
som GM Hort og GM Portisch i fel-
tet i begge turneringer.

Vinderne af de to turneringer er-
hverver retten til at udfordre ‘Chess
Classic verdensmesteren’ i hhv.
Chess960 og normal skak året efter.
Disse VM-matcher spilles, som
nævnt i indledningen, over otte par-
tier med to partier hver aften på de
fire spilledage. I år blev Anand ud-

fordret af sidste års vinder i hur-
tigskakturneringen, Radjabov, mens
Svidler blev udfordret af sidste års
Chess960-vinder Aronian.

Ved siden af disse hovedbegiven-
heder er der også andre events i ugens
løb, bl.a. simultanforestillinger.

FiNet Chess960 Open
Chess960 / Fischer Random skak er
ikke særlig udbredt i Danmark (om-
talt første gang i Skakbladet 1997 i
to artikler, red.), men nyder stor po-
pularitet i Chess Classic stævnet –
samt i andre stævner i bl.a. Tysk-
land. Og det er både lærerigt, sjovt
og hårdt at spille Chess960.

Der skal tænkes fra træk ét, og i de
fleste partier når man helt ud i slut-
spillet, før man har noget, der ligner
en ‘normal’ skakstilling! Chess960
er spændende, udfordrende og me-
get nemt at lære! Særkendet ved
Chess960 er, at officererne i ud-
gangsstillingen placeres i tilfældig
rækkefølge bestemt ved lodtrækning
umiddelbart før runden – dog med
kongen på et af felterne mellem de
to tårne, og hvid og sort i samme
opstilling ligesom i klassisk skak.
Man skal bare huske, at når man
rokerer, ender konge og tårn på de
felter, vi kender fra hhv. kort og lang
rokade i normal skak! At topspillerne
også synes, at Chess960 er inspire-

rende, vidner feltet om. Og der er
også noget for almindelige klubspil-
lere at komme efter – både GM’er
og IM’er er til at ‘tale med’ i Chess-
960, og ingen har åbningsvarianterne
med hjemmefra! Så det er en kamp
på skakstrategi og – råstyrke.

Der bliver spillet benhårdt på ge-
vinst i samtlige partier i Mainz!

Mamedyarov indledte, vanen tro,
turneringen med lutter sejre og havde
8 af 8 og et points forspring, da han
i 9. runde mod Bacrot undveg evig
skak i fordelagtig stilling, men over-
så en mat i to.

Som sagt, det er et hårdt program.
Runden efter opgav Mamedyarov
meget overraskende efter blot 7 træk
mod Grischuk. Han ville dække sin
løber på a3 med dronningen fra d1,
men da han tog fat i brikken opda-
gede han, at det var en løber der stod
på d1 – dronningen stod på a1, så
‘rørt brik’ ville koste en løber!

Morozevich havde afgivet tre
halve, da han tabte til Naiditsch i 9.
runde, og alt i alt blev det Bacrot,
der med 9½ af 11 og uden nederlag
løb med sejren og retten til at udfor-
dre ‘Chess960 verdensmesteren’ næ-
ste år i Mainz.

I et interview i bulletinen udtaler
Mamedyarov meget sympatisk, at
han sagtens kan affinde sig, at han
missede førstepladsen – han er glad
for at han er i live, idet han to dage
før sin afrejse var involveret i et al-
vorligt biluheld i Baku.

Ordix Open
Deltagerantallet var mere end for-
doblet til weekendens rigtige hurtig-
skakturnering – ca. 630 spillere(!),
heraf over 150 titelholdere. Denne
turnering spilles fra lørdag middag
til søndag aften, og kan således stå
alene, hvis man ikke ønsker at del-
tage i Chess960-turneringen.

Betænkningstiden er den samme
i begge hurtigturneringer – 20 min.
+ 5 sek. pr. træk, dvs. ingen vanvit-
tige tidnøddramaer, hvor brikkerne
flyver rundt på brættet eller ryger på
gulvet.

Helt imponerende er arrangemen-
tet af denne kæmpe turnering, som
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kører fuldstændig planmæssigt og
præcist. Når runden er klar, spilles
høj musik i spillesalen – spillerne går
ind og søger hen mod en række af
overhead-projektorer, hvor alle par-
ringer vises. Samtidig vises på lær-
redet over scenen alle spillere i alfa-
betisk orden, så man også her nemt
kan se sit brætnummer og farve. Alle
er hurtigt på plads, musikken stop-
pes og runden sættes i gang.

Spillerne indberetter efter parti-
erne selv resultatet til turnerings-
assistenterne ved overhead-projek-
torerne, og med stor effektivitet op-
søger turneringslederne selv de sidst
afsluttede partier i hver runde, så
næste runde kan lægges hurtigt og
tidsplanen overholdes!

Også i Ordix Open lagde Mame-
dyarov hårdt fra start, men alene i
spidsen med 6 af 6 blev han slået
sikkert af Morozevich.

Derefter lignede Morozevich en
vinder, indtil han i 10. runde blev
slået af den 40. seedede ungarer, GM
Robert Ruck!, og i slutstillingen delte
Kasimdzhanov og Mamedyarov før-
stepladsen med 9½ af 11, og korrek-
tionen gav Kasimdzhanov sejren.

Under runderne i hurtigturnerin-
gerne kan deltagerne se op mod sce-
nen, hvor bræt 1 og 2 vises med pro-
jektor i kæmpeformat, så alle kan
følge med – i den udstrækning man
har tid til at kigge op fra sit eget parti!
Og i øvrigt spilles de første ca. 10
partier på live-brætter, så toppar-
tierne er bevaret og kan hentes på
Chess Classic hjemmesiden.

‘VM-matcherne’
Det er samme scene som bruges om
aftenen fra kl. 18.30 til de to ‘VM-
matcher’, som arrangørerne i Mainz
har skabt tradition for og stor pre-
stige om. Flere hundrede tilskuere
sidder hver aften efter dagens run-
der klar til at følge de intense VM-
partier, hvor superstjernerne spiller
lige så hårdt og kompromisløst på
gevinst som alle andre i Mainz!

Anand har vundet Chess Classic
VM de sidste 7 gange – og denne
gang måtte en ellers meget tændt og
godt kæmpende Radjabov, som
vandt sidste års Ordix Open, ned.
Anand vandt med cifrene 5-3 efter
to sejre på sidstedagen, men Rad-
jabov var ellers startet stærkt med en
interessant, men lidt besynderlig sejr
på førstedagen (2. parti). I en meraner
havde Anand som sort spillet sig til
en klart fordelagtig stilling, men da
han i 21. træk gik efter bonde num-
mer to og slutspil, undervurderede
han Radjabovs fine modspil.
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Halvmeraner / D45
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Samtidig med Anand - Radjabov
spillede Svidler mod Aronian om
‘Chess960 VM’. Typisk så man på
Anand - Radjabov brættet 10-15
træk spillet i løbet af få minutter,
mens der endnu ikke var foretaget et
eneste træk i Chess960-stillingen,
hvor Svidler og Aronian sad bøjet
over brættet i dybe overvejelser over
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udviklingsmulighederne for office-
rerne i den givne udgangsstilling, før
de første træk blev udført! Svidler
har som nævnt vundet Chess960-
VM nogle gange og har spillet nogle
lækre partier undervejs i de tidligere
år, men mod Aronian kunne han ikke
klare sig. Det gjaldt dog langtfra i
alle partier, se blot det 6. matchparti,
hvor Aronian fuldstændig misser at
få udviklet sin dronningfløj – efter
lang rokade er hans dronning spær-
ret uhjælpeligt inde på b8 og den
kommer aldrig ud! Stillingen efter
hvids 24. træk taler for sig selv.
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Lodtrækningen blandt de 960 mu-
lige startstillinger havde givet...
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Foran scenen var der i øvrigt opsat
to TV-skærme, som løbende viste en
computervurdering (vistnok Schred-
der, der for 11. gang erobrede det
uofficielle computer-VM i Chess960
i Mainz) af stillingerne på brætterne
i de to VM-partier. Skærmene kunne
naturligvis kun ses af tilskuerne, og
personligt synes jeg, at computerens
analyser fjerner lidt af spændingen
ved at være tilskuer.

Bag kulisserne
Jeg fik en kort snak, også i år, med
hovedmanden bag Chess Classic,
Hans-Walter Schmitt, som er selv-
stændig og arbejder i sit firma ca. ni
måneder om året – de sidste tre må-
neder bruger han fuld tid på Chess
Classic!

Det samlede arrangørteam består
af 46 personer – administration, tur-
neringsledere og assistenter m.v. Der
er tale om frivillig, ulønnet arbejds-
kraft – alle på arrangørteamet bru-
ger en uge af deres ferie på stævnet,

og til gengæld får de den uges op-
hold på Hotel Hilton i Mainz, hvor
Chess Classic foregår.

Sponsorer bidrager til livedæk-
ning og med udstyr m.v., og klub-
ben ‘Chess Tigers’, som er nært
knyttet til samme arrangørteam, er
også sponsor. Endvidere er det
næppe nogen skade til, at Mainz’
overborgmester, Jens Beutel, er en
stærk skakspiller (rating over 2000)
og spiller med hvert år i Mainz.

Hvor er alle danskerne?
Med et stævne som Chess Classic
har de tyske arrangører efter min
bedste vurdering bevist, at skakken
har en lysende fremtid, og at skak på
verdensklasseniveau kan kombine-
res med et ferie- og fritidsscenarie,
som både bredde og top kan have
stor glæde af. En skak-event af den
klasse og de dimensioner, som Chess
Classic er, kan give alle – fra super-
stormestre til almindelige klubspil-
lere – en fantastisk skakoplevelse.
Hvor mange sportsgrene kan tilbyde
sine almindelige klubspillere det!?
Spil golf med Tiger Woods? Spil
fodbold med Ronaldo? Spil tennis
med Federer, osv. Og sidst, men ikke
mindst, få en dejlig weekend sam-
men med gode venner. Et sådant til-
bud kan man næsten ikke sige nej
til.

Os selv –
Nå ja – vi spillede jo for resten også
med selv. Min bror Ib og jeg deltog
i Chess960-turneringen – det kom
der hverken præmier eller GM/IM-
skalpe ud af, selv om jeg var tæt på
en IM-skalp i 1. runde. Og vi fik sel-
skab af Per Andreasen samt Oksana
Vovk, der for nylig har fået arbejde
i Tyskland, til Ordix Open, og her
fik Per sin første GM-skalp, Alex-
andre Dgebuadze, Belgien, på 2527,
samt en IM-skalp, og sluttede på fine
7½ af 11! Og Ib fik 1. præmie i sin
ratinggruppe – en pæn sum Euro –
efter at have spillet som i sin ung-
doms storhedstid på sidstedagen!
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Partiet spilledes i matchen Europa -
Amerika i Mar del Plata 1981. Jeg
vandt bl.a. begge partier mod den
unge amerikaner. Respekt! Jeg hav-
de jo faktisk tabt til ham i Lone Pine
79, hvor han kun begik en eneste fejl:
han tilbød remis, da hans positionelle
fordel allerede var meget stor!
Men det var måden, altså. De to par-
tier blev gennemført i strengeste po-
sitionsstil, og uden så meget som et
lillebitte eksperiment i åbningen. Det
var måske det, der narrede Yasser.
Den gamle Dc2 mod nimzoindisk.
En mand som Reshevsky brugte den
også til at vinde med, hans partier
må Yasser da kende. (Derimod var
hans kendskab til Steinitz temmelig
begrænset, men nåh jo, han kendte
godt Steinitz - von Bardeleben).
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Nimzoindisk / E35
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Jah, jeg er jo ikke gambitspiller. 5.
Lg5 har desværre ulempen 5... dxc4!
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11. Se2 er da også meget sjovt.
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I princippet galt: svækker den tru-
ede fløj. Men det er svært at bevise.
I alle tilfælde: Den hvide udvikling
har jo været lidt kangsom, så det er
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Sorts bedste træk?
Stillingsbedømmelsen?

en behagelig fornemmelse, at a3 nu
kan udrette noget positivt.
Minoritetsangrebet er en temmelig
sen opfindelse, fra 1920’erne. En-
kelte eksempler findes tidligere, men
vakte ingen større opmærksomhed.
����������������������������
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Enten måtte Sort her spille Lxf3,
hvorefter den hvide fordel ville være
beskeden. Eller også skulle han have
forsøgt b7-b5 i 15. træk.
��������������������

Ganske vist er a-linien åben, men den
alvorligere del af festen foregår selv-
følgelig på c. Eller på d: Eksempel-
vis 19... Lxf3 20. Lxf3 c5 21. dxc5
Sxc5 22. Td1 Db6 23. Db2.
Min længste beregning i hele partiet
var vistnok 19... c5 20. dxc5 Sxc5
21. De5 Sxe5 22. Dxe5 Lxe2 23.
Txc5, men jeg var til gengæld ikke
sikker på, at den vandt.
Men jeg havde selvfølgelig tid nok,
så efter 19... c5 havde jeg taget mig
en tænkepause.
�����������������������

En virkelig grov fejl! Men partiet er
vel allerede begyndt turen ned ad
skrænten.
20... Dc7? duede heller ikke: 21.
bxc6 bxc6 22. Dxc7 Txc7 23. g4 Lg6
24. Lb5 Sb8 25. Se5.
Det eneste forsøg var 20... Lxf3 21.
Lxf3 Tb8, men rar er stillingen ikke.
Ikke under partiet, men 25 år senere,
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kom jeg så langt som til. 22. bxc6
bxc6 23. e4 dxe4 24. Lxe4 Tb5 (24...
Df4 25. Te1 Dd6! giver remischan-
cer) 25. Txc6 Dxd4 26. Tc8† Sf8
27. De7 og Hvid vinder, selv om der
kun bliver bønder tilbage på den ene
fløj. Jeg ville bare vise den smukke
tilfældighed, at løberen på e4 med-
virker i forsvaret på b1 og angrebet
på h7.
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21... Sxe5 22. dxe5 Dxe5 23. Lxh5
er en taktisk vending af allersim-
pleste art. Om den slags kan kaldes
en kombination: det er man vel nu
holdt op med at diskutere? Men te-

maet hedder overbelastning.
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Vi er begge lidt ubeslutsomme. Fore-
løbig stiller jeg mig pænt op. Det er
helt utroligt, så længe Sort holder,
når bare han undgår fælder som 31...
Tc8?? 32. Txf7!
I stilen ville nu være 32. g3 fulgt af
Kg2.
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Udnytter chancen. Det er jeg helt
indforstået med.
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Hvid nyder stillingen. 43. Se6† vandt
hurtigere. Men aldeles ikke hurtigt.
Hvis Sort venter, er planen Kf5-g6,
fulgt af ‘luk lågen’ med f4-f5, og
derefter Kh7-g8-f8!
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Sort var faktisk i træktvang: 50...
Kb8 51. Tc6. Eller 50... Kb6 51. Tc8.
�����������������

Hængeparti! Et par dage senere fulg-
te:
������ 
����� ���� ����� ��
�� ���� ��
��

���������������������
������������

��������
�����

58... Txh5 59. f6 er muligvis en
kombi.
���������������������&'�()�!�

Bagefter var der en open i Moron,
med tryk på anden stavelse. Det er
en af de store forstæder til Buenos
Aires. I 4. runde kiksede jeg faktisk
en gevinst mod Quinteros. Med mine
kære uligefarvede løbere. Men run-
den forinden var teknikken helt i
orden mod den unge og talentfulde
Borghi. Den tidlige afbytning på e5
har vundet mange partier for Sort.
Men Lothar Schmid vandt faktisk k-
partier med de hvide i sin tid.
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Kongeindisk / E92
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På kendt vis er begge sluppet for en
Grünfeld.
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���������������	�������������������

���	�����������	�������������

Jeg havde bagefter på fornemmel-
sen, at dette måtte i hvert fald være
galt.
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Den temposlugende hvide springer
brugte fem træk til at slå en uudvik-
let løber!
Ja, men det, man skal se på, er som
sædvanlig, hvad der er tilbage!
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Det er den løber, der plejer at tabe et
slutspil mod en springer på d4.
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Om dette er en gevinststilling.... Om
24... Dxc7 (med planen a5) havde
været bedre...

Der er i hvert fald chancer. Det bli-
ver den fjerneste fribonde. Og på den
anden side kan man intereseree sig
for manøvren Td3-f3.
Sommetider er det også godt at spille
g3 og h4. Hvor skal den sorte h-
bonde så helst stå? På 7, 6 eller 5.
Det er skam svært.
Det hele har selvfølgelig noget med
begrebet den aktive blokør at gøre.
Ld3 truer i retning af a6 og g6-h7.
Under en udflugt til c4 kan den tage
f7 på kornet. Hvad gør den sorte lø-
ber?
����������

Det er, så vidt jeg kan se, et hvidfar-
vet felt. Tak for hjælpen!
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Meget hjælpsomt. Lf8! måtte forsø-
ges.
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Nu kan man sammenligne a6 og d4,
så har man en velunderbygget me-
ning om chancernes fordeling.
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Eller 42... Lxh6 43. De8† Lf8 44.
Tb7. Eller her 43... Kg7 44. De5† f6
45. Dxc7† Dxc7 46. Tb7.
Jeg har fået skyld for at angribe me-
get med randbønderne, a6 og h6.
Javel. Men det er et simpelt teknik-
spørgsmål! Og så melder der sig selv-
følgelig et par af de ‘små’ kombina-

tioner, Capablanca er så berømt for.
Og de udføres naturligvis med alt
forhåndenværende materiale og med
udnyttelse af tilfældigher i brættets
konstruktion.
�����������

Eller 43... Tc5 44. Dc8 Ta5 45. a7
De2 46. Tb7 og Sort er fortabt.
�����
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Hvorfor ikke 44... Dxh6. Fordi 45.
a7 Ta2 bringer dette tårn til et hvidt
felt: 46. Tb7 Dg7 47. Dxg7† Kxg7
40. Txf7†!
��������&'�()�!�

Mod 45... Txb7 46. axb7 Db4 er 47.
Dc6 det enkleste. Men 47. Df3 Lc6
48. Dd5 Lb8 49. Lc4 Df8 50. g4 vin-
der også.
Men når man skal spille hurtigskak,
i det foreliggende 25 minutter til hele
partiet, så er det måske bedst at præ-
sentere arbejder fra værkstedet. Hvad
sker der så? Modstanderen er natur-
ligvis lige så velforberedt.
Jeg kommenterer meget sjældent den
slags shows, det er jo ikke alvorlig
skak. Anand påstås at være den stær-
keste i denne afart. Og nu spillede
han altså en match i Mainz. Gad vide,
om det følgende er Vishis bedste
forberedelser til denne variant...
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Sidste års DM blev spillet via
ICCF’s server. Det har været en stor
succes, så DM 2006 afvikles på
samme måde.

• Alle med et ICCF-ratingtal kan
tilmelde sig, men det maksi-
male deltagerantal er 15. Hvis
der er flere tilmeldte, bliver det
de højest ratede, der kommer
med.

• Startdatoen er 1/11, og jeg skal
have modtaget tilmelding og
indskud senest 15/10.

• Der spilles om en 1. præmie på
2.000 kr. og en 2. præmie på
1.000 kr.

• Indskuddet er 100 kr., som
indsættes på k-skakkens
gironummer 495-0356 eller via
PC-bank: Reg.nr. 6426,
kontonummer 4950356.

Peter Lindegaard
peter.lindegaard@stofanet.dk
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Femte udgave af den traditionelle
holdturnering mellem de 5 nordi-
ske lande starter 1/12 med Dan-
mark som arrangør. Holdene kom-
mer til at bestå af 20 spillere – 15
på ICCFs server og 5 pr. alminde-
lig post. På det enkelte bræt skal
der spilles 4 partier – 2 med hvid
og 2 med sort.

Danmark plejer sædvanligvis ikke
at klare sig særlig godt her – vi har
i hvert fald ikke vundet nogen af
de fire tidligere gange – men nu
skal det være anderledes!

Hvis du har lyst, mod og kræfter til
at forsvare de danske farver i en
hyggelig broderstrid – så skal jeg
have en melding fra dig senest
1/11. Deltagelse er gratis.

Søren Peschardt,
kskak@skak.dk,

Rødkælkevej 368, 2600 Glostrup
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I min barndom blev dette anset for
dårligt. Men i de sidste 30 år har det
givet fine resultater.
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Vi slap for forskellige varianter med
h4.
10... b4 11. Sa4 Sxe4 er temmelig
gyseligt. Uden varianter! For mange
huller.
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Det solideste. Så snart Hvid får spil-
let f4, er der nogle chancerige ofre
på f7.
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Set før, altså teori. Det samme kan
siges om e5, a4, b3 og f4, måske
endog Lh5.
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Jeg tror, Db6 er det bedste træk.
Ulempen kunne være 14. a4, men
det kan jeg slet ikke få til at passe.
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Det tror jeg heller ikke på! Men det
er lige ved.
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Mod 16. f4 kan man se på 16... Sf6.
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Hvad nu? Skal Hvid blive materia-
list, eller skal han forsøge at angribe
med a4 eller b3?
Mit første indtryk var, at i et seriøst
parti havde Radjabov aldrig taget
kvaliteten, heller ikke 19. Lxf7 c5
tiltalte mig.
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Nu er jeg ikke sikker på, at Sort kan
vinde efter 21. dxe5 Txc1 22. Taxd1
Dc7! 23. Lh5 Dxe5 24. Td2. Men
Hvid vil jo heller ikke give to bøn-
der for kvaliteten.
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Et øjebliksbillede. Den sorte løber
vågner. Desuden samarbejder de
sorte brikker, og til slutspillet har
han fire mod to på D-fløjen.
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Sandsynligvis det bedste. Men i
hurtigskak er den slags træk ren ru-
tine.
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Var det tårn truet? Lad mig strikke
en kort variant: 25. Dxg5 Sf4 26.
Lh3? Sxh3† 27. gxh3 Td5! Men ef-
ter 25. Dxg5 Sf4 26. Lf5! bliver det
hele uklart. 26... Lxg2 27. Te7†.
25. Dxg5 Sxe1 26. Txe1 vil jeg ikke
analysere, den hvide h-bonde er fak-
tisk stærk.
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Meget nyttigt, og fremfor alt meget
psykologisk. Hvid kan jo ikke gøre
noget.
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Hurtigste gevinst?
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Hvad med at slå løberen?
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Forsvar eller angreb?
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Hurtigste gevinst?
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Er det godt at ofre på g4?
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Springeren skal vel slås?
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Er det godt at slå på e5?
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De hvide truer slemt!
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Sort har lige slået på c4!
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Aftenerne er kølige, mørket falder
tidligere på. Tiden er til lidt ‘tungere’
opgaver. De valgte seks har alle op-
nået fine placeringer i internationale
turneringer, og nr. 13341 fortæller,
at den kendte hollandske stormester
nu også laver studier – og at han er
god til det! Løsninger indsendes til
Skakbladets redaktion (også gerne
som email til: skakbladet@skak.dk)
senest fredag den 3. november.

Løsninger til nr. 6/2006
13330: 1. De2† Kd8 (1... Kd6 2.
De5‡, 1... ~ 2. Tf5‡) 2. Tc8‡. Dr.
Werner Speckmann (1913-2001) var
storproducent af miniaturer. Løserne
skal altid gækkes: De ‘tror’ ikke på
skak i første træk. Så derfor! Hertil
kommer forførelser som 1. Tc7†?
Ke8!, 1. Dc7†? Kf8!, 1. Te5†? Kd8
og 1. De5†? Kf8!
13331: 1. Lb7 (træktvang) 1... c2 2.
Dxc2‡, 1... Kd3 2. La6‡, 1... Kc5 2.
Dc6‡, 1... d3 2. Dd5‡. Miklos
Locker lokker(!) også den for hur-
tige løser på afveje: 1. Dh2? d3!, 1.
Lc6? Kc5! og 1. La8? Kd3!
13332: 1. g8T! (1. g8D? Sg6 2.

Dxg6 pat!) 1... Sf7 (1... Sg6 2. Txg6)
2. Sd6†. Af vores egen tusindkunst-
ner (1932 - 2003) Jan Robert Mor-
tensen, der boltrede sig i næsten alle
opgavediscipliner. Se anmeldelsen
af mindebogen om ham.
13333: 1. Dh1 Lb2 (1... Lxg5/La3
2. Dh8†) 2. Dd5. Forførelse: 1. Dd5?
Lxg5! Elegant romer af juristen og
åbningsteoretikeren (Møller-angre-
bet i italiensk og Møllers forsvar i
spansk) Jørgen Thorvald Møller
(1873-1944). Forsvarstrækket Lb2
skaber en ny svækkelse, så Dd5 ‘vir-
ker’ i 2. træk. Det er ideen i en ro-
mer!
13334: 1. Ta1 Lxa1 (1... Lxh6 2.
Dxh6, 1... Lc3 2. c8D!, 1... Lb2 2.
b8D!, 1... Ld4 2. d8D!) 2. a8D! René
Jean Millour (1943 - ). Atter et ek-
sempel på udspekulerede forførelser:
1. Tb6? Lb2!, 1. Tc6? Lc3!, 1. Td6?
Ld4!
13335: Løsningen må desværre
vente (tidnød!) til næste gang. Den
er værd at vente på!
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk
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Mat i 2 træk.
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Mat i 4 træk.
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Mat i 2 træk.
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Hvid trækker og vinder!

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skak-litteratur
på alle sprog.

Betaler extra god pris for
Skakbladet 1904-1922;
Tidsskrift for Skak
1895-1901; British Chess
Magazine 1881-1922;
Deutsche Schach-zeitung
1846-1900.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149á749
Mobil +46 733 264á033
callena@telia.com
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Løsninger til taktikøvelserne side 40.

1. Dan Hansson
Hrafn Loftsson

Islandsmesterskabet 1983. 26. Dxh5!
gxh5 27. Tg3†. 27. Tg7† var natur-
ligvis også tilstrækkelig. 27... Dg6
28. Tg7† Dxg7 29. Txg7†. Mat i
sigte. 1-0.

2. Bo Jacobsen
John T.H. van der Wiel

Lux Time Cup, Århus 1983. (1. c4
c5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sc3 Sc6 5.
e3 Sh6 6. Sge2 Sf5 7. 0-0 b6 8. d4
cxd4 9. Sxd4 Sfxd4 10. exd4 Lxd4
11. Lh6 Lxc3 12. bxc3 Lb7 13. c5
Dc7 14. Te1 bxc5 15. Tb1 a6 16.
Lf4 Dc8).

Man kunne fortsætte presspillet
med 17. Dd6 eller 17. Db3 Ta7 18.
Db6 etc. Danmarksmesteren 1976
fremtryllede dog et træk, der fik hol-
lænderen til at kapitulere straks: 17.
Txe7†!! Hvis kongen slår, er der mat
i 5 træk. Alt andet er ligeledes depri-
merende for sort. 1-0.

3. Jens Kristiansen
Jens Ove Fries Nielsen

Vesterhavsturneringen, Esbjerg
1980. 19. Sxe5! Sxf3†?! Sort burde
nok have afslået det (midlertidige)
kvalitetsoffer med 19... Sxb5! 20.
Dxb5 Dxb5 21. axb5 Lxe5 22. Ta6
etc. med kun minimal hvid fordel.
20. Sxf3 Lxa1 21. Dxa1† f6 22. Lh6
Tf7 23. Sg5 Sg8 24. Sxf7† Dxf7 25.
Lc1. Hvid trækker sig tilbage med
udbyttet i behold. 25... Dc4 26. Lb2
Kg7 27. e5 fxe5 28. Lxe5† Kh6 29.
Lg7†. 1-0.

4. Alex Fishbein
Vlastimil Jansa

Herning Skakforenings 1. GM-tur-
nering, Midtbank Herning 1991. 42.
Sxa6! Hvids bedste chance. Efter 42.
Ta2? Lb5 må springeren lade livet.
42... Tc2 43. Tf2! (NB! Erfarings-
mæssigt bliver et sådant træk ikke
sjældent overset) 43... d2 44. Sb4!
Pointen. Sort må godt få sig en dame.
44... d1D. 44... Tb2? 45. Sd5!. 45.
Sxc2. Hvids håb står til det gamle

koncept ‘fæstning’, hvor de tilbage-
værende brikker danner en uigen-
nemtrængeligt mur om kongen. 45...
Dd5†. Et andet forsøg var 45... Dd3
med pointen 46. Se1 De4† 47. Sf3
Kg4 48. Kh2 Dxf3! og sort vinder. I
stedet må hvid spille 48. Tf1! h5 49.
Tf2 etc. 46. Tf3 Dd2† 47. Tf2 Dc3
48. Te2 Dc6† ... og sort forsøgte
forgæves i endnu 13 træk. ½-½.

5. Jørn Sloth
William N. Watson

Herning Skakforenings 1. GM-tur-
nering, Midtbank Herning 1991.
30... Sxg4†! 31. hxg4 Th8† 32. Lh3
Txh3†! 33. Kxh3 Dg1! ‘Det stille
træk’. Hvid er færdig, eftersom hans
bedste er 34. Lxf4 exf4 35. Dg2
Dxd1 etc. 34. Df3? Lxg4†! 0-1.

6. Bent Larsen
Fridrik Olafsson

Dundee Centenary 1967 (sidste run-
de). 64... Txa6?? En grusom fejl.
Både 64... Tc2 og 64... Df8 var bedre.
Samt endnu et træk! 65. Sf5! Sort
dame er overbelastet, da hun skal
dække baglinjen. 65... Df8 66. Sh6†!
og igen det samme. Olafsson opgav,
og dermed kunne Bent og han dele
andenpræmien (efter Gligoric).

En indsender til Jyllandsposten
gjorde senere opmærksom på, at sort
med 64... Th2! kunne have fået ge-
vinstspil, da hvid må gå ind i 65.
Kxh2 Dc2† 66. Kg1 Dxb1† 67. Kf2
Dc2† 68. Ke1 Dc1† 69. Ke2 De3†
70. Kf1 Dxd3†. Det ser ud til at være
rigtigt, om end der er risiko/chance
for remisskakker. Men altså: 1-0.

7. Thomas Ernst
Axel Ornstein

Sverigesmesterskabet, Sundsvall
1989. 32... Sxb3! 33. axb3 Tc3!
Tilpropning. 34. Dxb4 Da1 mat.
0-1.

8. Oleg Korneev
Matej Susnik

1. Open, Kranj 2004. Denne stilling
kan - ligesom den næste – også ses i
Lars Bo Hansens lille bog ‘Taktik i
skak’ fra 2005 (anmeldt i nr. 9), hvor
LBH gør rede for de forskellige kom-
binationstyper. Den hvide stilling er

totalt overlegen, og med enten 23.
Lxe4! f5 24. Th1 Kf7 25. Lxc6 eller
det mere direkte 23. Th1!! Sd2† 24.
Ka1 f5 25. Th8† Kf7 26. Dh5† Kf6
27. Txe8 etc. var gevinsten så godt
som sikker. I stedet kom det lidt over-
ilede 23. Th8†? Lxh8 24. Th1, som
med den dobbelte mattrussel (på h7
og h8) mentes at være afgørende.

Det mente Susnik åbenbart også,
for efter 24... Sd2† 25. Ka1 gav han
damen med 25... De1†? Det, som
han – og også LBH(!) – overså, var
at 25... Kg7!! (‘Konge, red dig selv!’)
ville have afværget alt, og hvid ville
så kun kunne få evig skak ud af det,
f.eks. 26. Lc5 Df4 27. Dh7† Kf6 28.
Th6† Kg5 29. Lf2 g3 30. Tg6† fxg6
31. Dxg6† Kh4 32. Dh7† (men ikke
32. Lxg3†? Kh3! 33. Lxf4 exf4) 32...
Kg5 33. Dg6† og remis. Partiet slut-
tede  26. Txe1 f5 27. Dxd2 gxf3 28.
Dg5† Kf7 29. Lxf5. 1-0.

9. Evgenia Peicheva
Frederika Botsari

Balkaniade, Sofia 1987. Sort havde
trukket 29... Sxc4 med hensigten 30.
dxc4! Txd2 31. Sxd2 Dxg2† 32.
Kxg2 gxh5, hvorefter hvid med 33.
Kf3 måtte kæmpe for at holde sam-
men på brikkerne. Sådan noget er jo
ikke sagen for en ung bulgarsk skak-
mester (i dag Evgenia Hansen og et
af topbrætterne på det danske lands-
hold), som i stedet fik en fantastisk
idé: 30. Txg6†!? hxg6 31. Tg2!
Td7?? 32. Txg6†! fxg6 33. f7† og
mat i et par træk.

At sort i 31. træk skulle have et
bedre forsvar ser ret usandsynligt ud.
Således slår det dobbelte tårnoffer
ligeledes igennem efter 31... e5? 32.
Txg6†! fxg6 33. Dxg6† Kh8 34.
Dh5† Kg8 35. Sg5 Db7 36. f7† Kg7
37. f5. Heller ikke 31... Sxb2? 32.
Txg6†! fxg6 33. Dxg6† Kh8 34. f7
hjælper.

Alligevel: Supertrækket, som nemt
kan overses – og altså blev det, også
i taktikbogen – er 31... Lg7!! (linje-
spærring!) 32. Txg6 fxg6 og nu en-
ten 33. f7† Kxf7 34. Sg5† Ke7! eller
33. Dxg6 Dd7! 34. Sg5 (34. dxc4
Df7) 34. Sxb2 35. f7† Kf8 36.
fxe8D† Dxe8 37. Sxe6† Ke7, hvor
kongen undslipper. Men altså: 1-0.
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Med Jan Mortensens død 11. maj
2003 mistede Dansk Skakproblem
Klub en af sine allerstørste profiler
gennem alle tider. Han har nu fået et
skakligt eftermæle i form af bogen
‘Jan Mortensen, Udvalgte artikler og
skakopgaver’, samlet og redigeret af
Leif Schmidt.

Som det fremgår af titlen er bo-
gen opdelt i to dele:

Første del består af en række ar-
tikler, der er skrevet dels om, dels af,
Jan. Han var Dansk Skakproblems
Klubs formand fra 1962 til 1990, så
han har om nogen præget klubben,
men også Skakbladets lidt ældre læ-
serskare bør nikke genkendende, idet
han redigerede problemafdelingen
fra 1959 til 1994, i næsten 36 år!
Artiklerne om Jan er gengivet i kro-
nologisk rækkefølge, således at vi
først præsenteres for alle de rosende
ord i forbindelse med hans runde
fødselsdage, afsluttende med en ræk-
ke mindeord i forbindelse med hans
død. Jans egne artikler afspejler den
læremester, han var for Dansk Skak-
problem Klub og dens medlemmer.
De spænder fra det fundamentale,
‘Om løsning af selvmatter’ og ‘Mo-
delmatter’ over det underholdende,
‘Sjælevandring’ og ‘Hjernevrideren’
til det mere seriøse, ‘Retrosyntese’
og ‘Bortfjernelse af skadelig hvid
masse og kraft’. At redaktøren har
haft et rigt udvalg at vælge ud fra
fremgår af bogens sidste syv sider,
der opremser de artikler, som Jan har
skrevet, og det endda kun i nordiske
tidsskrifter!

Anden del består af et udvalg på
92 af Jans egne omkring 1.000 op-
gaver. Også som opgavekomponist
var Jan altfavnende, lige fra direkte
matopgaver over selv- og hjælpe-
matter til fantasiopgaver og, som
noget specielt for sin tid, retro-
opgaver.

Mens vi venter på bogen ‘Retros-
pil i skakopgaver’, der er redigeret
af Henrik Juel og Leif Schmidt og
baseret på Jans uafsluttede manu-
skript, kan vi muntre os med løsning
af følgende små appetitvækkere.
Begge findes i bogen og bør uden
vanskeligheder kunne løses direkte
fra diagrammet (eller se løsningerne
side 47):
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Jan Mortensen, Problemnoter 1963.
Hvid retraherer 1 træk og gør så mat
i 2 træk.
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Jan Mortensen. Skakbladet 1970.
Hvad var hvids og sorts sidste træk?

Interesserede, der har lyst til at stifte
nærmere bekendtskab med denne
spændende person, hans artikler og
opgaver, kan købe bogen hos Vis-
sings forlag, v/Kaare Vissing Ander-
sen, Præstekærvej 18, 4.mf, 2700

Brønshøj, tlf. 38 89 01 25, giro: 484-
6478, mail: kv.lokal@viserne.dk

Leif Schmidt: ‘Jan Mortensen, Ud-
valgte artikler og Skakopgaver’.
Computersat af Leif Schmidt, trykt
hos Islev Tryk, København, 2006.
131 sider, 200 eksemplarer, ISBN
87-89580-12-5. Pris 125 kr., hvortil
kommer porto.
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Af Steen Christensen
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Skak er andet end åbningsteori, ra-
ting og turneringspoint. Det er dra-
matisk, levende og fascinerende,
samt grotesk, komisk – og sjovt.
Sætter man sig for at eksponere skak-
ken fra alle tænkelige vinkler i en
bog på 145 sider, må man som bo-
gens forfatter Henrik Mortensen gør
det i forordet citere Victor Borge og
‘tage lidt af det ene og lidt af det
andet’.

Flotte kombinationspartier afløses
af klassiske opgaver, slutspilstudier,
kombinationsøvelser, det hele kom-
menteret muntert og slagfærdigt,
men også med en passion for spillet,
selv den mest ihærdige gøglen ikke
kan skjule.

Faktisk er der meget gøgl i bogen.
Hele konceptet kan minde om stand-
up komik, hvor anekdoter og one-
liners lukker hullerne mellem de lidt
tungere indslag. Med risiko for at
lyde ligesom obersten i Monty
Python, der synes, at sketchene er
‘silly’ og slet ikke sjove, må jeg altså
tilstå, at jeg i f.eks. ’30 gode grunde
til at skak er bedre end sex’, oplever
mere lummer karlekammerplathed
end humor: ‘I skak behøver man ikke
at kysse sin modstander først’.

En mere principiel indvending
mod bogens stand-up stil er, at van-
drehistorier, hvor navngivne spillere

�
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James Plaskett
Catastrophe in the opening
Everyman Chess. 144 sider

Endnu en bog i rækken med minia-
ture-partier og åbningskatastrofer.
Den slags bøger har man kun behov
for at have én af, men har man in-
gen, er denne et udmærket køb.

�

John Cox
Dealing with d4 deviations
Everyman chess, 144 sider

Bogen omhandler alle hvide 1. d4
opstillinger, der ikke er baseret på 2.
c4. Primært Trompovsky-, Torre- og
London-systemet. Man får udmær-
kede forslag til, hvordan man får en
fuldt spilbar stilling, og der diskute-
res, hvad det er, hvid ønsker at opnå,
samt hvordan det forhindres. Forsla-
gene er dog baseret på 2... e6 for sort,
så er man til konge- og Grünfeld-
indisk, har man et trækfølgeproblem
efter 2. Sf3.

�

Mikhail Golubev
Understanding the King’s Indian
Gambit, 208 sider

Den ambitiøse titel dækker over 56
af forfatterens egne partier, hvor han
som sort spiller kongeindisk! Men
ren selvforherligelse forfalder han på
ingen måde til. F.eks. beskrives af-
bytningsvarianten gennem hans ne-
derlag mod Lars Schandorff. Bogen
teoretiske niveau er højt, men øn-
sker man lange verbale forklaringer,
leder man ofte forgæves. En blan-
ding af en fin repertoirebog og en
partisamling.

�

Jan Pinski
Italian game and
the Evans gambit
Everyman Chess, 160 sider

Bogen lægger ud med Larsen -
Ochsner fra DM 1997, men bevæ-
ger sig hurtigt fra rolige Italienske
farvande mod Evans-gambittens

storm. Jeg har megen sympati for, at
han åbent beskriver sorts bedste for-
svar og fastslår, at hvid på ingen
måde har fordel. Men trods konklu-
sionen, at bortset fra mod 2700+ går
det nok alligevel, og at muligheden
for at finde nye ideer nævnes, er det
næppe måden at sælge bøger på.

�

Chris Ward
Offbeat Nimzo-Indian
Everyman Chess, 144 sider

Offbeat dækker over 4. f3, Sämisch-
varianten 4. a3, Leningradsystemet
4. Lg5 samt 4. g3 og 4. Db3. Bogen
er ikke ment som en repetoirebog fra
sorts side, men et forsøg på at dække
varianterne fuldt ud. Den begræn-
sede plads til trods lykkes det fak-
tisk til rimelighed, hvilket understre-
ger, at varianter er ‘offbeat’. Så har
man et behov for en hurtig løsning
som hvid mod Nimzoindisk er mu-
ligheden her bestemt, men at der er
en grund til, at varianterne er offbeat,
bør man huske på.

�

Edward Dearing
Play the Nimzo-Indian
Everyman Chess, 224 sider

En repertoirebog set fra sorts syns-
punkt. Forfatteren bruger megen
energi på at forklare ideerne, og hvert
parti følges op af en konklusion, der
summerer de vigtigste pointer. Dear-
ings tendens til hellere at ville for-
klare end være konkret, ser man i
vægtningen af stoffet. Efter 4. Dc2
d5 bruges der 43 sider på det rolige
5. cxd5 Dxd5, hvorimod det skarpe
5. a3!? klares på 13 sider, uden på
nogen måde at bidrage med selv-
stændige analyser af de kritiske va-
rianter. En fin bog det til trods.

�

Alex Yermolinski
The Classical Sicilian
Gambit, 112 sider

Forfatteren levnes ikke meget plads
til at beskrive samtlige varianter ef-
ter 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6, så andet end
en kort indføring, kan man ikke for-
lange. Yermolinski har dog 30 års

!!!	<E6$9

gøres til aktører, bringes side om side
med historisk mere sikre anekdoter.
‘Efter sidste runde ... sidder skak-
mestrene Hamann og Iskov tilbage
og sludrer.’ Og så får vi den om
manden, der vælger sin hobby frem-
for konen. Men Hamann ‘sludrer’
ikke – og Iskov da slet ikke. Ved en
enkelt historie oplyses, at den næppe
er autentisk, og at hovedrollen tilde-
les Jørgen Hvenekilde, men derved
forstærkes hos læseren det indtryk,
at de øvrige historier og personer er
autentiske.

Men ligesom hos de bedre stand-
up'pere er showet først rigtig sjovt,
når der er alvor bag. Når Henrik
Mortensen kommenterer et glans-
parti af Tartakower eller viser en op-
gave af Sam Loyd, glemmer man
sine eventuelle indvendinger, for her
er der fremragende skak, formidlet
med en kærlighed til spillet, der ikke
kan undgå at fange og fastholde pub-
likum. Skak er jo sjovt!

Thorbjørn Rosenlund

Henrik Mortensen: Skak er sjovt,
Eget forlag, i kommission hos forla-
get Underskoven, 145 sider, 250 kr.

Jeg har opdaget en fejl i mine kom-
mentarer til mit parti mod Collins
(se Skakbladet nr. 6, side 9). 6. h4
er ok, det er kun 7. h5?!, der er unøj-
agtigt – Hvid tvinger ikke sort til at
spille Sbd7, og giver ham derved
ekstra muligheder. Både 7. Sge2 og
7. Sf3 er bedre træk. Faktisk er det
6. Sf3?! der er unøjagtigt, da sort så
har en ekstra mulighed i 6... Sf6 7.
h4 Sh5!
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Davor Palo

Stilling efter 6... h6.
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Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skak-
håndbogen.

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

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

� = Koordineret turnering
� = Hurtig- og lynskak
 = Juniorturnering
� = Andre arrangementer
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6/10 - 8/10. – Thy Skakklub indbyder
til 5 runder koordineret EMT. – Tid:
Fredag 6/10 2006 kl. 19.00-24.00,
lørdag 7/10 2006 kl. 10.00-15.00 +
16.00-21.00, søndag 8/10 2006 kl.
09.00-14.00 + 15.00-20.00. – Ind-
skud: 100 kr., hvor 80% går til præ-
mier. – Spillested: Nordvestjysk Ud-
dannelsescenter, Kronborgvej 119,
Thisted. – Tilmelding: Til Jens C.
Grud Sørensen, Gyvelvænget 155,
7730 Hanstholm, tlf. 97 96 16 56 / 20
27 67 56, email: jens@grud-s.dk, se-
nest 1/10 2006. – I øvrigt: Der vil blive
inddeling i 6-mands grupper, evt. 1
Monrad-gruppe. – Der er rygeforbud
i spillelokalet, men bortset herfra vil
vi forsøge at gøre alle tilpas. – Der vil
være (gratis) kaffeservering m.m., der
kan bestilles (varm) mad til servering
lørdag og søndag (til meget rimelige
priser), der kan stilles primitive over-
natningsfaciliteter (madras) til rådig-
hed (medbring sovepose). Hvis du
ønsker overnatning venligst oplys
dette ved tilmelding. Kort sagt vil vi
bestræbe os for, at du kan koncen-
trere dig om at spille skak.
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erfaring med åbningen, og det fak-
tum, at den ikke længere er specielt
populær på topplan, gør, at bogen
næppe forældes med det samme.
Hans ekspertise redder et projekt, der
på mange måder har elendige vilkår.
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Igor Stohl
Garry Kasparov’s greatest Chess
Games 2
Gambit, 354 sider

55 grundigt kommenterede Kaspa-
rov partier dækkende hans karriere
fra 1994 til hans tilbagetrækning.
Den slags bør nærmest sælge sig
selv, og Stohls grundige kommen-
tarer er endnu et plus. Hans stil er
mere konkret end verbal, hvilket
måske er en nødvendighed for at
kunne illustrere dybden i Kasparovs
spil. Men forfatteren gør faktisk sit
yderste for ikke at fortabe sig unø-
digt i variantjungler, og det lykkes
nogenlunde. Eneste indvending mod
at købe bogen er, at en vægtigere
partisamling er på vej, idet et af bin-
dene i Kasparovs My Great Prede-
cessors udelukkende vil omhandle
ham selv. Kan man ikke vente på
denne, er Stohls bog et glimrende
surrogat.
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Lev Alburt & Nikolay Krogius
Winning chess endgames – Just
the facts
CIRC, 412 sider

En bog med titlen ‘just the facts’ bør
ikke starte med to komplekse ulige-
farvede løberslutspil! Bogens mate-
riale virker egentlig fornuftigt nok,
men man efterlades med et meget
forvirret og rodet indtryk. Nogen
begynderbog er det ikke, og omfan-
get snyder også, siderne udnyttes på
ingen måde fuldt ud. Ønsker man at
læse slutspil på enten højt eller lavt
niveau, findes der bøger, der ram-
mer deres målgruppe mere præcist.
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Richard Pallister
Starting out: Sicilian Najdorf
!Everyman Chess, 240 sider

Drømmer man om at spille Najdorf-
varianter som f.eks. Kasparov, får

man en fin indføring helt fra bunden
med denne bog. Man bør næppe
være blind overfor, at der venter et
stort stykke arbejde, men ideerne bag
åbningen forklares pædagogisk. 59
partier kommenteres med mange ge-
nerelle kommentarer, fuldt med dia-
grammer, og der er en vis teoretisk
indføring i de kritiske varianter. Der
er ikke kun tale om en repertoire-
bog. Om end forfatteren ser på åb-
ningen fra sorts synspunkt, behand-
les flere forskellige sorte mulighe-
der i de større af varianterne. Væg-
ten er lagt på forståelse fremfor det
konkret teoretiske. En nødvendighed
med en så topmoderne åbning, hvis
det skal undgås, at bogen ikke for-
ældes, mens den er i trykken.

�

Steve Giddins
50 Essential Chess Lessons
Gambit, 160 sider

50 kommenterede partier, der hver
skulle indeholde en ‘lesson’. Bogen
er opdelt i fem underkapitler, med
halvdelen af partierne liggende i ka-
pitlet Pawn-Structures. I Karlsbad-
strukturen i dronninggambit, er der
to fine partier, et hvor hver farve vin-
der. Man får en idé om de essentielle
planer og ideer, men mere end no-
gen kort indføring er det ikke. Og
når man i andre strukturer kun præ-
senterer den ene side af sagen for-
svinder endnu flere af nuancerne.
Men man får gode lektioner og in-
spiration til at arbejde videre og søge
dybere. Forfatteren fortjener ros for
at have udvalgt partierne godt, hvil-
ket jo til gengæld betyder, at man
har set de fleste før.

�

Sam Collins
The French Advance
Everyman Chess, 176 sider

En teoribog, der dækker samtlige
varianter efter 3. e5. Forfatteren bru-
ger i starten af hvert kapitel en del
energi på verbalt at forklare ideerne,
men forfalder i parti-kommentarer-
ne lidt for ofte til varianter. En ty-
pisk teoribog bygget op omkring
konceptet med mange partier og teo-
rien flettet ind.
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Ishøj Skakklub har hermed for-
nøjelsen at invitere til oven-
nævnte jubilæum. Alle interesse-
ede indbydes til hurtigturnering
‘Ishøj Open’ i forbindelse med
jubilæet.
Spillested: Vejlebroskolens kan-
tine, Vejlebrovej / Ishøj (parke-
ringsmulighed ved Idrætscenteret
og skolen).
Tidspunkt: Lørdag den 18. no-
vember  kl. 9.00-17.00.
Indskud: 100 kr. pr. spiller, som
indbetales til kassereren kontant
på spilledagen, inden turneringen
går i gang. Indskrivning senest
kl. 8.45. Indskuddet går ubeskå-
ret til præmier.
Klasser / præmier: Gruppering
efter ratingtal. Præmier i forhold
til antal tilmeldte. Præmiestør-
relser offentliggøres ved starten
af 2. runde. Der spilles alle-mod-
alle i grupperne. Nederste gruppe
evt. som Monrad. Betænknings-
tid 25 min. pr. spiller til hele par-
tiet. 1. runde: kl. 9.00-9.50,  7 run-
der i alt. Præmieoverrækkelse når
turneringen er forbi.
Fortæring: Smørrebrød og drik-
ke kan købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tiladt i spille-
lokalet.
Tilmelding: Senest den 14. no-
vember. Tilmelding: Pr. email
til arrasm@post11.tele.dk eller
mopia@sol.dk, eller telefonisk på
43 73 68 54 eller 36 78 36 77.
Tilmeld dig med navn, fødsels-
dag, ratingtal og telefonnr.
Turneringsleder: Fra KSU.
Vel mødt i Ishøj Skakklub den
18/11 2006. – Mogens Hansen /
Arne Rasmussen.

�	
����&	
��*�2����� ��

13/10 - 15/10. – Se ann. i nr. 6 og få
yderligere oplysninger om turnerings-
regler, starttidspunkt og præmier på
DSU’s hjemmeside. Tilmelding se-
nest d. 9/10 til Bjarne Håkansson, tlf.
20 32 45 71, mail: bjarne.haakansson
@skolekom.dk.
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13/10 - 17/11. – Skive Skakklub ind-
byder til koordineret EMT følgende
5 fredage: 13/10, 27/10, 3/11, 10/11
og 17/11 med start kl. 19. – Spille-
sted: Skivehus Skole, Rosenbakken
8, 7800 Skive. – Betænkningstid: 40
træk på to timer, derefter ½ time til
resten af partiet. – Turneringsform:
6-mands grupper alle-mod-alle, ne-
derste gruppe evt. efter Monrad-
systemet. – Turneringen vil så vidt
muligt blive Elo-ratet. – Indskud: 150
kr. – Præmier: 1. præmie i alle grup-
per: 500 kr. Øvrige præmier vil frem-
gå af turneringsprogrammet. Ryg-
ning: Ikke tilladt i spille- og analyse-
lokalerne. – Tilmelding: Lars Schø-
ning, tlf. 97 51 49 22, eller Per Niel-
sen, tlf. 97 52 05 78, email: sjeni
@adslhome.dk, senest søndag den 8.
oktober.
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15/10 - 21/10. – Skakspillere fra det
danske land og udlandet indbydes til
7 runder Monrad i efterårsferien. –
Alle deltagere spiller i én åben gruppe.
Der er seedning i 3 grupper efter Elo/
rating, så man starter med modstan-
dere inden for egen gruppe. Elo-rates.
– For deltagere, der kommer langvejs
fra, anbefales overnatning på vandrer-
hjem, hotel eller campingplads. –
Spillestedet er Tidemandsvej 1, 4300
Holbæk. – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer, derefter opsparet tid + 1
time til resten. – Start kl. 17.30. Sid-
ste runde starter dog kl. 12. – Præ-
mier: 80% af indskuddet i hver af de
3 præmiegrupper + 1. præmie kr. 2400
i øverste præmiegruppe. – Indskud:
200 kr. – Eftertilmelding + 50 kr., hvis
anmodningen efterkommes. – Se også
på http://home15.inet.tele.dk/pmp/
skak. – Info og tilmelding: Ove Frank
Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk, tlf.
59 43 74 54, email: ofhskak@ofir.dk,
senest 6. oktober. Tilmelding pr.
email er ikke gældende, før der fra
turneringslederen er modtaget kvit-
tering. – Sponsor: Sparekassen Sjæl-
land.
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16/10 - 20/10. – Start kl. 17.15.  I alt
9 runder. – Spillestedet er Østre Skole
blok 4, Tidemandsvej 1, 4300 Hol-
bæk. – Betænkningstiden er 1½ time

pr. spiller til hele partiet. – Rating
max. 1200. – Indskud: 50 kr. – Se
også på http://home15.inet.tele.dk/
pmp/skak. – Info og tilmelding: Ove
Frank Hansen, Rylevej 7, 4300 Hol-
bæk, tlf. 59 43 74 54, email: ofhskak
@ofir.dk, senest 10. oktober. Tilmel-
ding pr. email er ikke gældende, før
der fra turneringslederen er modta-
get kvittering.

:������	���%'������/
7�=�.������
��
� ��

22/10. – Kjellerup Skakklub indby-
der til en hurtigturnering søndag d.
22. oktober i klubbens lokaler,
Alhuset, Skolegade 5 i Kjellerup. –
Start kl. 10.00. – Betænkningstid 30
min. pr. spiller pr. parti. Inddeling i
mester, første, anden, tredje klasse og
skoleskak (under 1100). – Der spilles
7 runders monrad, og deltagerantal
kan betyde, at flere klasser spiller i
samme gruppe. – Indskud: Senior 100
kr. junior 60 kr. Hele indskuddet går
til præmier, og der er præmier til alle
klasser. I anledning af klubbens 30
års jubilæum er der ekstra sponsor-
præmier. – Røgfrit i spillelokalet. –
Kantine med rimelige priser. – Til-
melding senest d. 20. okt. med navn,
klub og rating til Erik Ruskjær, tlf. 86
66 74 09, eller til Bent Thorgaard, tlf.
86 63 84 38, email: bent.thorgaard
@skolekom.dk.
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27/10 - 29/10. – Skakklubben Cen-
trum indbyder til Weekend EMT 27.-
29. oktober 2006. Lille turnering, små



Christensen & Christensen
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Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Hurtigskak Springeren Kolding
21/9
1. Olufsborg Open 2006
6/10 - 8/10
Ringkøbing Weekend-EMT 2006
6/10 - 8/10
Danske Bank EMT 2006
13/10 - 15/10

præmier, stor hygge! – Spillested:
Fritidshuset, Kirkegade 51-53, Es-
bjerg. – Turneringen Elo-rates hvis
muligt, og derfor er alle spillelokaler
røgfri – der kan dog ryges i tilstø-
dende lokaler. – Spilletider: Fredag
19-24, lørdag og søndag 10-15 og 16-
21. – Indskud: kr. 120 inkl. DSU-af-
gift. – Præmier: 1. pr. i hver gruppe
kr. 500. – Turneringsform: 6-mands
grupper + evt. sidste gruppe Monrad.
– Kantine: tilbyder igen vådt og tørt.
– Tilmelding (og anvisning af billig
indkvartering!): Brian Isaksen, Jakob
Gejsings Vej 6, 6700 Esbjerg,  tlf. 75
13 75 02, email: brisak@esenet.dk,
Tilmeldingsfrist: Søndag 22. oktober.
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28/10 - 29/10. – 25 timers skak på
kun et døgn! Tårnets 25-timers non-
stop-EMT 6. – Skakklubben ‘Tårnet’
i Svendborg indbyder til 5-runders
koordineret nonstop-EMT 28.-29.
oktober  2006. – Spillested: Færge-
gården, Færgevej 13, 5700 Svend-
borg. – Spilletidspunkt: Lørdag
kl. 10.00 til søndag kl. 10.00 uafbrudt,
med partistart hver femte time. – NB:
Der kan ikke spilles på forskud! –
Betænkningstid: 1½ time til 34 træk
plus 1 time til resten. – Klasser: Der
spilles i 6-mands grupper evt. sup-
pleret med en Monrad-gruppe ne-
derst. – Indskud: 120 kr. – Præmier:
Nr. 1: 300 kr., nr. 2: 200 kr. –
Lokaleforhold: Der er rygeforbud i
spillelokalet. – Forplejning: Øl, vand,
kaffe, håndmadder og kage m.m. kan

købes. – Tilmelding: Senest fredag
den 20/10 til: Erling Bech Andersen,
email: easn@mail.tele.dk, tlf. 62 21
86 81, eller på Tårnets hjemmeside:
www.frankly.dk/taarnet.
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30/10. – Tårnby Skakklub indbyder
hermed til en lynskakturnering til
minde om klubbens tidligere formand
Finn Stilling. – Forhåndstilmelding
ikke nødvendig, men mød op senest
19.00 mandag den 30/10. – Spille-
sted: Tårnbyvej 5, 1., foreningscen-
teret. Busserne 36, 350S og 250S til
Korsvejen. Ingen rygning i spille-
lokalerne, men rygerum til rådighed.
Der spilles i ratinggrupper. – Indskud
50 kr. betales kontant. Præmier 100%
+ specialpræmier. – Yderligere op-
lysninger hos Ebbe Klitgård, email:
ebbek@ruc.dk, tlf. 32 51 53 63.
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5/11. – Alle skakspillere indbydes til
Skakklubben Posten’s 21. hurtigskak-
stævne, som afholdes søndag den 5.
november 2006 med start kl. 10.50 i
Bryggergårdens Fritidshjem, Angel-
gade 2, 1765 København V, (2 min.
gang fra Enghave station). – Stævnet
afvikles over 6 runder Monrad, med
25 minutters betænkningstid til hver
spiller til hele partiet. – Det tilstræ-
bes, at der spilles i 3 grupper med ca.
26 spillere i hver. – Indskuddet er 100
kr. pr. spiller. – Præmiesummen i hver
gruppe er 2.200 kr. og fordelt som
følgende: 1. pr. 1.000 kr., 2. præmie
600 kr., 3. pr. 400 kr., 4. pr. 200 kr. –

Derudover kommer evt. rating-
præmier på 500 kr. og 300 kr. – 1.
runde starter kl. 11.00. – Mellem 2.
og 3. runde er der ½ times frokost-
pause, hvor der kan købes smørre-
brød, øl, vand og kaffe. Præmie-
uddeling ca. kl. 17.50. – Indskud be-
tales samtidig med tilmelding og skal
være Skakklubben Posten i hænde
senest d. 26.oktober 2006. Anfør fuldt
navn og rating ved tilmelding. Brug
girokonto, bankoverførsel eller check.
– Skakklubben Posten, reg.nr. 1551,
konto 2069326, V/ John Jensen,
Gl. Næstvedvej 29, 4171 Glumsø,
email: jjupl@compaqnet.dk, tlf. 32 57
02 80. – Vel mødt og god fornøjelse!

Løsninger til retroopgaverne
side 43:

Opgave 1: Hvid retraherer Kb3xBa3
og gør så mat ved 1. Kc2 a2 2. Sb3‡.
Opgave 2: Hvid retraherer Kb2-a2
og sort retraherer så Ba2xSb1=T.
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Schultz Portoservice

Postboks 9490
9490 Pandrup.
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ring venligst 75 67 95 43
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Practical Chess Defence
Af IM Jacob Aagaard, Quality Chess 2006, 308 sider,
Pris 219,-

Alle spiller partier, hvor man presses så hårdt, at der
kun findes ét forsvar, som man desværre først fandt
efter partiet. Aagaard har udvalgt 200 partier, hvor
der kun findes ét forsvar, og det er der kommet en
både underholdende og instruktiv lærebog ud af. I
første del af bogen er der en grundig gennemgang
af forskellige forsvarsteknikker. Med disse discipliner på plads er man
klar til at gå i gang med de 200 lektioner, som af praktiske årsager er
inddelt i kategorier efter styrke, hvor den absolut højeste sværheds-
grad svarer til stormesterniveau. Bogen henvender sig først og
fremmest til stærke spillere, eller til dem som virkelig ønsker at studere
forsvarsspil på højt plan.

How to calculate chess tactics
Af Valery Beim, Gambit Publications 2006,
178 sider. Pris 199,-

Evnen til at analysere en stilling og planlægge en
videreførelse af partiet er af meget stor betydning.
Det ved alle, men kun få forsøger systematisk at
forbedre disse færdigheder. Beim giver i bogen
anvisninger på, hvorledes man skal anvende
‘kolde kalkulationer’ og intuition til at opnå de
bedste resultater i praktisk spil, hvor det jo ikke er muligt
at regne alt igennem.

The French Advance (2nd edition)
af Sam Collins, Everyman Chess 2006,
178 sider. Pris 189,-

Fremstødsvarianten er meget populær mod det
solide franske forsvar, lige fra højeste niveau til
den nybagte klubspiller. Men det er svært, og der
kan være al mulig grund til at studere de seneste
nye spillemåder og planer, som Sam Collins så
glimrende præsenterer, set fra begge sider af
brættet.

Beating the Fianchetto defences
Af Efstratios Grivas, Gambit Publications 2006,
194 sider. Pris 199,-

GM Grivas tilbyder her Hvid et tilstrækkeligt
detaljeret og omfattende repertoire imod: Grünfeld,
Kongeindisk, Benoni, Benko og Moderne Forsvar.
Repertoiret er udformet, så det foruden et standard
1.d4 repertoire passer sammen med trækfølgerne
i Engelsk og Reti.


