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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 59

Taktik

2. Sort trækker!
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En indeklemt konge!

5. Hvid trækker!
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Truende tårne!

8. Hvid trækker!
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Ikke nemt at få hul på!
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3. Hvid trækker!
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Hvorhen med damen?

6. Hvid trækker!

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

	����
	
��������

En springer med fremtid!

9. Hvid trækker!
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Hvad mon er bedst?

1. Hvid trækker!
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Damerne kigger på hinanden!

4. Sort trækker!
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En tvingende fortsættelse?

7. Hvid trækker!
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Hvad er ideen?
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Politiken Cup, opgave 4:
 – En anden lige så trofast og grun-
dig læser undrer sig i opgave 4, i
samme artikel (side 14 i Skakbladet
nr. 5) over den variant, der anføres
som en misset Hvid gevinst. Efter
26. Le6† Kg7 27. Txh7† Kxg6 op-
står en kritisk stilling, hvor Hvid
ifølge artiklen vinder elegant:

DØDSFALD

Jørn Schmidt

Jørn Schmidt døde 1. oktober i en
alder af 65 år, og med hans bortgang
har Nyborg Skakklub mistet en stor
personlighed. Jørn ydede et væsent-
ligt bidrag til klubbens trivsel, både
i kraft af sin spillestyrke, men også

med sin spændende, og inspireren-
de stil, og sin lidt raffinerede humor,
som gav en god stemning blandt
medlemmerne.

Jørn var medlem af Nyborg Skak-
klub i 22 år, og havde en væsentlig
andel i klubbens storhedstid, hvor
førsteholdet i en årrække spillede i
3. division. Han var i en periode
klubbens stærkeste spiller (rating
2069), men at det kun – og nærmest
lidt tilfældigt – blev til ét klubme-
sterskab skyldtes, at for ham var ind-
holdet i et skakparti vigtigere end
resultatet.

Han havde en foretagsom, og risi-
kobetonet spillestil med stor under-
holdningsværdi. Indimellem med
stor succes, da han i holdkampe be-

sejrede mere kendte navne som Car-
sten Bank Friis, John Rendboe, Kaj
Rosell m.fl. Til gengæld tabte han
også mange partier til svagere spil-
lere pga. sin risikovillige spillestil,
hvilket nogle af os brummede over
ved holdkampene! Men Jørns ærlige
holdning til skakspillet som en spæn-
dende, flot, og interessant fornøjelse,
som man ikke skal tage for alvorligt,
kan vi alle tage ved lære af.

Jørn Schmidt efterlader et stort
tomrum i Nyborg Skakklub. Han vil
blive savnet, og alle, der kendte ham,
vil mindes ham med taknemlighed
for hans væsentlige, og inspirerende
bidrag til skakspillet. Æret være Jørn
Schmidts minde!

Stig Gorm Jensen
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Sort kan ikke slå løberen med 13...
Lxf4 pga. familieskakken 14. Se7†,
men efter 13... b3 14. Lxd6 Dxd6
15. Sxd6 bxc2 skal Hvid ligesom i
partiet prøve at påvise fordel i slut-
spillet. 13. Lf4 er derfor opfindsomt,
men ikke nødvendigvis stærkere end
det positionelle 13. Se3.

13. Lf4!?

Altså i denne
stilling spille:

Korrektioner...

Politiken Cup, opgave 1:
 – En mangeårig læser med blik for
taktiske spidsfindigheder spørger,
hvorfor Hvid ikke i opgave 1 (side
9, Skakbladet nr.5), fortsætter med
13. Lf4 i stedet for 13. Se3, som Igor
Kurnosov spillede.

28. Lf5† Txf5
29. Se7† Kxh7
30. Th1† Kg7
31. Sxf5†

Men, men, men... I stedet for 29...
Kxh7 spiller Sort 29... Kf6!!, hvor-
efter Hvid ikke har bedre end remis
med 30. Sd5† Kg6 31. Se7†. Kon-
klusionen, at Hvid vinder i diagram-
stillingen er imidlertid rigtig nok,
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men den anførte trækfølge er forkert.
I stedet for 28. Lf5† skal Hvid bytte
om på de to skakker og spille 28.
Se7†! Kxh7 29. Lf5†! med overgang
til den tilsigtede variant. En påmin-
delse om, at præcision er vigtig i skak
– og på redaktionen!

Dansk Skaksalg
– Og apropos præcision glemte
Skakbladet at eftertjekke fakta, som
vi selv havde regnet os frem til, og
som blev understøttet af vort billed-
materiale. Dansk Skaksalgs ny leder,
som vi præsenterede i tekst og foto
Skakbladet nr. 5, er nemlig født ti år
tidligere end svarende til de 27 år, vi
var så sikre på. For at gøre det godt
igen skynder vi os at henlede læser-
nes opmærksomhed på Skaksalgets
mange gode juletilbud, bl.a. skak-
brætter nedsat til kun 75 kr. og et
spændende udvalg af ældre bøger til
max. 50 kr. Og portroen er nedsat.

DM i Helsingør  – Dansk Skak Unions påskestævne 2012 spilles 31. marts - 9. april i kongres-
centeret Konventum i Helsingør.  I de åbne grupper kan man vælge at spille 7 partier på 7 dage,
5 partier på fem dage, eller 5 parti er på tre dage. Indbydelse med al information bringes i Skakbladet
nr. 1, men kan allerede nu findes på Dansk Skak Unions hjemmeside www. dsu.dk.
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Chess Camp i Florida

Tidligere landstræner i Dansk Skak
Union, stormester Lars Bo  Hansen
bor nu  i Florida, USA, hvor han har
taget initiativet til chess camps for
voksne skakspillere. Han har fået en
god aftale i stand med Bahama Bay
Resort tæt på  Disney World. De fle-
ste deltagere er naturligvis amerika-
nere, men hvis der skulle være dan-
ske skakspillere, der er interesseret i
at kombinere skak og solferie, er der
mulighed i den næste camp næste
mellem jul og nytår.

ACO – ny international

organisation for amatører

En ny skakorganisation er blevet op-
rettet med det formål at arrangere
skakturneringer for de 99% af skak-
spillere, som spiller for sjov og al-
drig kommer i nærheden af delta-
gelse i FIDE's officielle mesterska-
ber. Hvorfor affinde sig med, at eks-
klusive turneringer kun er for den
professionelle elite, spørger stifteren
af ACO, Lothar Hirneise, retorisk?
ACO planlægger at afholde store in-
ternationale åbne skaktræf med start
i 2012, og lægger ud med ACO
World Amateur Chess Champions-
hip og ACO World Youth Chess
Championship (se indbydelse side
17). Også en holdturnering i fem
ratinggrupper, ACO World Amateur
Team Championship er under for-
beredelse.

Fra nytår overtager den 43-årige Mads Boe, Skanderborg Skak-
klub, hvervet som ugdomslandstræner efter Allan Stig Rasmussen,
der har beklædt posten de seneste ti måneder.

Mads Boe har bl.a. vundet danmarksmesterskabet i hurtigskak
og har som holdspiller for Århus Skakklub / Skolerne vundet guld
i XtraCon-Skakligaen. Men han har altid været en passioneret skak-
amatør – ingen drømmerier om en professionel skakkarriere.
De seneste år med den ny dimension at være far til den skakglade
søn Filip.

Mads Boe startede selv som skoleskakspiller hos daværende
formand for Nordre Skakklub, Poul Frausing. Selv om Mads Boe
har spillet for andre klubber, har han bevaret sit B-medlemskab af
Nordre. I drengeårene var han selv deltager ved f.eks. nordisk
mesterskab i skoleskak. Dengang var der ikke så meget fokus på
behovet for organiseret træning, og det er nok den væsentligste
motivation for Mads Boe. Selv siger han:

– Jeg har været meget imponeret over Allan Stig Rasmussens
strukturerede og engagerede tilgang til jobbet. Jeg håber at kunne
videreføre denne linie. Der er også behov for kontinuitet i forhold
til elitearbejdet, så der bliver en klar strategi for, hvordan vi skaber
fremtidens elitespillere i dansk skak. Da arbejdet er langsigtet er
det meget svært at sætte mål på hvad succeskriteriet er.

Som medrejsende forælder ved EM for ungdom og gennem
træning med flere af talenterne har Mads Boe gjort sig en række
tanker om opgaven:

– Der er masser af talent i dansk skak, specielt i de yngste årgange.
Jeg vil forsøge at skabe et netværk mellem de bedste spillere, både i
forhold til træning, men også muligheden for, at de kan bo hos
hinanden under turneringer. Jeg glæder mig også til at rejse med
til U-EM og U-VM og følge dem til stævnerne.

Ny ungdomslandstræner:

Mads Boe

www. floridachesscamps.com

www. amateurchess.com

EM i holdskak

Europamesterskabet i holdskak blev
ikke den store succes for det danske
landshold, som sluttede som num-
mer 28 blandt 38 nationer, fire plad-
ser under forhåndsseedningen. Tur-
neringen, som trods økonomisk krise
blev afviklet i Halkidiki i Græken-
land, blev vundet af Tyskland. Ja-
cob Aagaard skriver om turneringen
i Skakbladet nr. 1.

www. euroteams2011.com



Af Roland Greger

135 stormestre, 27 spillere med over
2700 i rating og 5 hold med over
2700 i ratinggennemsnit. Jo, årets
Europa Cup, der spilledes i Rogaska
Slatina i det sydøstlige hjørne af
Slovenien, var stedet, hvor skak-

Mestren

1. St. Petersburg Chess Club

1 GM Peter Svidler 2740 RUS

2 GM Nikita Vitiugov 2726 RUS

3 GM Sergei Movsesian 2715 ARM

4 GM Zahar Efimenko 2703 UKR

5 GM Vadim Zvjaginsev 2666 RUS

6 GM Ildar Khairullin 2642 RUS

7 GM Maxim Matlakov 2630 RUS

2. SOCAR

1 GM Teimour Radjabov 2752 AZE

2 GM Alexander Grischuk 2757 RUS

3 GM Shakhriyar Mamedyarov 2746 AZE

4 GM Emil Sutovsky 2690 ISR

5 GM Andrei Volokitin 2686 UKR

6 GM Rustam Kasimdzhanov 2678 UZB

7 GM Rauf Mamedov 2660 AZE

8 GM Eltaj Safarli 2627 AZE

3. G-Team Novy Bor

1 GM Viktor Laznicka 2701 CZE

2 GM Radoslaw Wojtaszek 2704 POL

3 GM Mateusz Bartel 2627 POL

4 GM Zbynek Hracek 2624 CZE

5 GM Jan Markos 2596 SVK

6 GM Robert Cvek 2518 CZE

7 GM Petr Haba 2502 CZE

4. Ekonomist SGSEU Saratov

1 GM Evgeny Tomashevsky 2710 RUS

2 GM Ian Nepomniachtchi 2718 RUS

3 GM Pavel Eljanov 2683 UKR

4 GM Dmitry Andreikin 2705 RUS

5 GM Alexander Moiseenko 2726 UKR

6 GM Hua Ni 2670 CHN

7 GM Evgeny Alekseev 2662 RUS

8 GM Michael Roiz 2668 ISR

Åben række, klub og  land v u t mp brp

1 St. Petersburg Chess Club, Rusland 6 1 0 13 31½

2 SOCAR, Aserbajdsjan 6 0 1 12 31½

3 G-Team Novy Bor, Tjekkiet 5 1 1 11 31½

4 Ekonomist SGSEU Saratov, Rusland 5 1 1 11 30½

5 SHSM-64, Rusland 5 1 1 11 30

6 OSG Baden-Baden, Tyskland 5 1 1 11 29

7 Bosna Sarajevo, Bosnien-Herzegovina 5 1 1 11 27

8 Ugra, Rusland 5 0 2 10 30

9 Mika, Armenien 5 0 2 10 28

10 A DAN DZO & PGMB, Ukraine 5 0 2 10 27½

11 Tomsk-400, Rusland 5 0 2 10 27

12 ZSK Maribor, Slovenien 5 0 2 10 26

13 Libertas Nereto, Italien 4 1 2 9 22½

14 Bolungarvik Chess Club, Island 4 1 2 9 21½

15 Naiden Voinov, Bulgarien 4 1 2 9 21½

16 Vesnianka Gran, Hviderusland 4 0 3 8 26½

17 SF Berlin, Tyskland 4 0 3 8 24

18 Accres Apeldoorn, Holland 3 2 2 8 24

19 Beer Sheba, Israel 4 0 3 8 23

20 KSK Eynatten 47, Belgien 3 2 2 8 21½

21 Oslo Schakselskap, Norge 4 0 3 8 21

22 KSK Rochade Eupen-Kelmis, Belgien 3 2 2 8 21

23 Ans, Belgien 3 2 2 8 21

24 SD Tehcenter Ptuj, Slovenien 4 0 3 8 20

25 Hellir Chess Club, Island 3 2 2 8 20

26 Lunds ASK, Sverige 4 0 3 8 19½

27 Haladßs VSE, Ungarn 3 2 2 8 18½

28 Gros Xake Taldea, Spanien 3 1 3 7 24

29 SG Zürich, Schweiz 3 1 3 7 23½

30 Marseille Echecs, Frankrig 3 1 3 7 21½

31 White Rose, England 3 1 3 7 20

32 SD Radenska Pomgrad, Slovenien 3 1 3 7 19

33 Chess United Vilnius, Litauen 3 1 3 7 18½

34 SK Advisory Invest Baden, Østrig 3 1 3 7 18

35 Shtrafbat, Ukraine 3 1 3 7 17½

36 Asker, Norge 3 0 4 6 22½

37 Glasinac Sokolac, Bosnien-Herzegovina 3 0 4 6 22

38 Tammer-Shakki, Finland 3 0 4 6 20
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Vinderholdet i åben række: Fra venstre: Matlakov,

Movsesian, Zvjaginsev, Khairullin, Svidler,

Vitiugov, Efimenko og holdleder Vladimir Bykov.

Fotos: ecc2011.sahohlacnik.com



godtfolk mødtes. Allerede i bussen
fra Zagreb lufthavn mærkede vi en
ratingaura uden lige.

Spillestedet viste sig at være et flot
resort beliggende i 400 meters højde
med mondæne hoteller, swimming-

nes møde

(25 grader) var jo blot en bonus.
Rogaska Slatina kan varmt anbefa-
les som feriedestination.

Der er efterhånden for en del stor-
klubber gået prestige i denne tidli-
gere upåagtede turnering. En af disse

Kvinderækken, klub og land v u t mp brp

1 AVS, Rusland 6 0 1 12 18½

2 AEM Luxten Timisoara, Rumænien 5 0 2 10 17½

3 Mika, Armenien 5 0 2 10 17½

4 Cercle d’Echecs de Monte-Carlo, Monaco 4 1 2 9 19

5 SHSM-RGSU, Rusland 4 1 2 9 16½

6 CS R. Fischer Chieti, Italien 4 0 3 8 14

7 BAS, Serbien 3 1 3 7 14

8 Giprorechtrans, Rusland 3 1 3 7 13

9 Anatolia, Tyrkiet 3 0 4 6 11

10 ZSK Maribor, Slovenien 2 0 5 4 8

11 Oslo Schakselskap, Norge 1 0 6 2 5

39 SG Solingen, Tyskland 3 0 4 6 19½

40 LSG, Holland 2 2 3 6 19

41 TJ Slavia Caissa Cadca, Slovakiet 2 2 3 6 18½

42 Isek Aquamatch S.C., Tyrkiet 3 0 4 6 18

43 Aatos Chessclub, Finland 2 2 3 6 17½

44 CE De Sprénger Echternach, Luxembourg 3 0 4 6 17½

45 Jetsmark Skakklub, Danmark 3 0 4 6 17

46 SF Reichenstein, Schweiz 3 0 4 6 14

47 Yapi Kredi S.C., Tyrkiet 2 1 4 5 19½

48 Gambit Aseko-SEE, Makedonien 2 1 4 5 19

49 Perfect, Moldavien 2 1 4 5 18½

50 Skakklubben K41, Danmark 2 1 4 5 17

51 e2e4, England 2 1 4 5 16½

52 Butrinti Saranda, Albanien 2 0 5 4 18

53 Slavoj Ostrava Poruba, Tjekkiet 2 0 5 4 17

54 Adare Chess Club, Irland 2 0 5 4 16½

55 Gonzaga Chess Club, Irland 2 0 5 4 13½

56 Voerendaal, Holland 1 1 5 3 17½

57 Edinburgh Chess Club, Skotland 1 1 5 3 16

58 CE Le Cavalier Differdange, Luxembourg 1 1 5 3 15

59 Chess Club Expik, ECU 1 1 5 3 15

60 Veleciku, Albanien 1 1 5 3 14½

61 Shqiponja, ECU 0 3 4 3 13

62 Nidum Chess Club, Wales 0 0 7 0 13

5. SHSM-64

1 GM Boris Gelfand 2746 ISR

2 GM Hao Wang 2733 CHN

3 GM Fabiano Caruana 2712 ITA

4 GM Anish Giri 2722 NED

5 GM Alexander Riazantsev 2688 RUS

6 GM Vladimir Potkin 2671 RUS

7 GM Boris Grachev 2682 RUS

8 GM Evgeniy Najer 2637 RUS

6. OSG Baden-Baden

1 GM Michael Adams 2733 ENG

2 GM Alexei Shirov 2713 ESP

3 GM Etienne Bacrot 2705 FRA

4 GM Arkadij Naiditsch 2707 GER

5 GM Peter Heine Nielsen 2687 DEN

6 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2638 ROU

7 GM Jan Gustafsson 2631 GER

Europa Cup 2011:

pools, promenader m.m. Desuden
kunne løbefreaks i løbet af to minut-
ter være på vej op ad stier, der i
stigningsprocent minder om Alpe
d’Huez. At vejret under hele turne-
ringen viste sig fra sin bedste side

http://ecc2011.sahohlacnik.com

1. AVS

1 GM Antoaneta Stefanova 2528 BUL

2 GM Kateryna Lahno 2554 UKR

3 GM Viktorija Cmilyte 2525 LTU

4 WGM Natalija Pogonina 2446 RUS

5 IM Mariya Muzychuk 2456 UKR
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Vinderholdet i

kvinderækken,

fra venstre:

holdleder

Georgiev,

Muzychuk,

Lahno,

Stefanova,

Cmilyte og

Pogonina
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klubber var OSG Baden-Baden see-
det som nr. 5, hvor Peter Heine Niel-
sen sad på 5. bræt (6-mands hold).
En understregning af hvor stærk tur-
neringen var. Peter Heine fik i øv-
rigt scoringspræmie med 4½ af 6,
og side 8 kommenterer han sin 18-
træks sejr over GM Volokitin.

Desværre var turneringen kun på
7 runder, hvilket bl.a. gjorde, at en
del tophold ikke mødte hinanden.
Faktisk var der ingen matcher mel-
lem de tre hold, som besteg præmie-
podiet. Det topseedede hold SOCAR
(Radjabov, Grischuk, Mamedyarov,
Sutovsky, Volokitin, Kasimdzhanov
og reserverne Mamedov og Safarli)
styrtede allerede i 3. runde mod Bos-
na Sarajevo (2585) og nåede aldrig
siden op. En lille trøst for Radjabov
var, at han fik en præstationsrating
over 3000 bl.a. med sejre over Po-
nomariov og Adams.

Også VM-udfordreren Gelfand
var med, og han startede med fynd
og klem:

Boris Gelfand
SHSM-64 (2746)

Baadur Jobava
A DAN DZO & PGMB (2712)

Benoni / A61

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. d5 exd5

5. cxd5 g6 6. Sc3 Lg7 7. Lf4 d6 8. Da4†

Ld7 9. Db3 b5 10. Lxd6 Db6 11. Le5

0-0 12. e3 c4 13. Dd1

Herfra begynder det at gå galt for
Sort. Har man sagt a, må man også
sige b4!
13... Sa6 14. a4 Sb4 15. axb5 Lf5 16.

Lxc4 Tfc8 17. b3 Sg4

Forsøger at mudre vandene.
18. Lxg7 Sc2†
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19. Dxc2!

Sådan. Hvids mange brikker i cen-
trum afgør.
19... Lxc2 20. Ld4 Dd8 21. 0-0 De7 22.

Tfc1 Lf5 23. e4 Ld7 24. h3 Sf6 25. d6

Dd8 26. e5 Sh5 27. Sd5 Kf8 28. Le3

Sg7 29. Lg5 1-0

I runden efter var det dog Gelfands
tur til at blive kørt rundt i manegen
af Jakovenko. Yderligere to remiser
bidrog ikke til at forbedre Gelfands
odds i næste år VM-match mod
Anand.

Det 4. seedede hold fra Sankt Pe-
tersborg leverede en bundsolid ind-
sats og afgav kun 1 matchpoint, hvil-
ket rakte til 1. pladsen og de 12.400
Euro. Holdet tabte kun ét parti af de
42, Svidler i sidste runde mod Sar-
gissian.

De fysiske rammer
Topkampene blev spillet i en flot
balsal. Man følte sig hensat til tidli-
gere tiders storhed, f.eks. i 1929, hvor
Akiba Rubinstein knuste al mod-
stand og vandt med 3½ points for-
spring. I salen sad desuden kvinde-
rækkens 12 hold (4 spillere pr. hold),
hvilket naturligvis var et ekstra træk-
plaster for tilskuere og fotografer.
Her fandt man Marie Frank-Nielsen
på holdet Oslo Schakselskap, der
dog ikke fik et ben til jorden mod
stærke østeuropæiske hold, der bl.a.
andre kunne fremvise verdensma-
steren Hou Yifan.

Der var god plads... til spillerne.
Tilskuere og fotografer blev mast
sammen i en smal midtergang, hvor
man fik rig lejlighed til at studere de
andre tilskueres deo’er og nakkehår.
Hvad værre var: Det var kun muligt
at overskue de to første partier i en
match, så f.eks. Peter Heines partier
skulle følges via nettet.

Uagtet dette var stemningen intens
i denne smeltedigel af ratingmasse.
Faktisk så meget, at der på vores hold
nærmest var kamp om at få lov til at
sidde over, så girafferne kunne føl-
ges på ‘tætteste hold’.

Vi nupper lige Radjabovs lækre,
nærmest maskinagtige nedspilning
af Adams. Nyd det:

Michael Adams
OSG Baden-Baden (2733)

Teimour Radjabov
SOCAR (2746)

Spansk / C63

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 f5!?

Frækt spillet.
4. d3 fxe4 5. dxe4 Sf6 6. 0-0 Lc5 7.

Dd3 Sd4 8. Sxd4 Lxd4 9. Lc4 De7 10.

a4 a6 11. Sc3 d6 12. Lg5 c6 13. Se2

Lc5 14. c3 h6 15. Lxf6

Herfra er det ned ad bakke for Hvid.
15... Dxf6 16. b4 Lb6 17. Kh1 g5 18.

f3 h5 19. b5 axb5 20. axb5 Txa1 21.

Txa1 Kd8 22. bxc6 bxc6 23. Tf1 Kc7

24. Sc1 Tf8 25. Dd1 Dg6 26. Le2 g4

27. Sd3 gxf3 28. Txf3 Txf3 29. Lxf3 h4

30. Sb4 Dg5 31. De1 Le6 32. Sd3 Lc4

K41 mod svenske LASK i 1. runde – forrest vinder Roland Greger over IM Hans Tikkanen.
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33. Sf2 d5 34. Sh3 De3 35. Dxe3 Lxe3

36. g3 hxg3 37. hxg3 Ld2 38. Kg2 Lxc3

39. g4 d4 40. g5 Ld2 41. g6 Le3 42.

Kg3 c5 43. Kh4 Lg8 44. Sg5 c4 45. Sf7

Lf4 46. Le2 d3 47. Lf1 Kd7 48. Kh5

Ke7 49. Sh6 Lxh6 50. Kxh6 Kf6 51. g7

Kf7 52. Kg5 Kxg7 53. Kf5 d2 54. Le2

c3 55. Ld1 Lc4 56. Kxe5 Ld3 57. Kd4

0-1

Vi andre var henvist til et mildest
talt kedeligt og trangt mødelokale,
hvor dagens musikalske indslag be-
stod i tonerne fra en håndtørrer fra
toiletterne bag en åbenbart tynd væg.
Seriøsiteten med hensyn til afvikling
af kampene fejlede dog ikke noget.
Alle holdspillere skulle være på de-
res pladser senest fem minutter før
hver kamp, og ingen måtte tale med

hinanden undervejs. Regler som vi
hjemmefra ikke er vant til, men det
forstærkede faktisk følelsen af at
være ‘klar til kamp’. Måske skulle
vi få indført noget lignende i Skak-
ligaen.

Ferieskak
For en gang skyld var Danmark re-
præsenteret af Skakligaens nr. 1 og
2, Jetsmark og K41. Begge klubber
havde dog valgt at sende ampute-
rede hold i forhold til stærkeste op-
stilling. Især K41 var et decideret
‘feriehold’, hvor kun én spiller var
fra førsteholdet. Dog mødte vi i 1.
runde LASK fra Sverige, der havde
hele fire spillere med, som har spil-
let/spiller på vores førstehold.

De danske klubber har tradition

for, at der i Europa Cup’en scores
normer (normalt skal der mindst 9
runder til, men her dispenseres for
denne regel). I år blev det desværre
kun lige ved og næsten. Jakob Vang
Glud fra Jetsmark snusede til GM-
normen, men et ærgerligt nederlag i
6. runde ødelagde chancen. Under-
tegnede havde IM-normen inden for
rækkevidde, men snublede bl.a. over
samme spiller som Jakob.

Selv om de fleste på vores hold
nok tog det som en skakferie, blev
der bestemt ikke givet ved dørene.
Her en sjov afslutning fra 6. runde:

Zoran Stojcevski
Gambit Aseko-SEE (2386)
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Peter Larsen
K41 (2251)

Sidste udkald for Sort er 29... Dxg4†
30. Tg2 Txf4 31. Txg4† Lxg4 32.
Dg2, og der kan kæmpes. I stedet
kom:
29... Dh6 30. Taf1 Lxg4

Og nu...
31. Dxg4†! opgivet.

På grund af 31... Kxg4 32. Tg2† Kh4
33. Le1 mat.
1-0

Et punkt på enhver skakspillers øn-
skeseddel bør være at møde en af
skakkens store. Dette ønske fik
Bjarke Jensen fra Jetsmark opfyldt i
5. runde, hvor modstanderen var in-
gen ringere end den nu 80-årige
‘Skrækkelige Victor’ Korchnoi. Al-
deren var dog ingen hindring i dette
parti, Bjarke måtte nøjes med Vic-
tors signatur.

Med en stor skakoplevelse i baga-
gen, glæder vi os allerede til næste
EuropaCup.
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K41's scorer:

1 Roland Greger (2380) 1 0 0 – 1 0 1 3/6

2 Brian Jørgensen (2254) 0 0 0 0 ½ ½ – 1/6

3 Peter Larsen (2251) ½ 0 – 1 0 1 ½ 3/6

4 Steen Clausen (2237) 0 ½ 0 1 1 ½ 0 3/7

5 FM Flemming Bo Larsen (2232) ½ ½ 1 1 0 – ½ 3½/6

6 Jan Bauner (2026) 0 0 0 ½ – 0 ½ 1/6

7 Jan Løfberg (1933) – – ½ 0 ½ ½ 1 2½/5

Matchpoint 0 0 0 2 1 0 2 5 /14

Brætpoint i alt 2 1 1½ 3½ 3 2½ 3½ 17/42
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Danske resultater

1 IM Jakob Vang Glud (2496) ½ 1 ½ ½ ½ 0 – 3/6

2 Bjarke Jensen (2292) 0 1 1 0 0 0 – 2/6

3 FM Stefan Christensen (2278) 0 – 0 – 0 1 1 2/5

4 CM Jakob Rathlev (2251) – 1 ½ 0 – 1 0 2½/5

5 Anders Helledie (2223) ½ 1 ½ ½ 0 – 0 2½/6

6 Henning Rasmussen (2181) – 0 – ½ ½ 1 0 2/5

7 Christian Grubert (2148) 0 – 1 – ½ 1 0 2½/5

8 Tommy Clausen (2071) 0 0 – ½ – – 0 ½/4

Matchpoint 0 2 2 0 0 2 0 6 /14

Brætpoint i alt 1 4 3½ 2 1½ 4 1 17/42
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Dansk deltagelse i Europa

Cup'en efter årtusindskiftet

2001: Helsinge Skakklub

2002: Skolernes Skakklub

2003: Skolernes Skakklub

2004: Skakklubben af 1968

2005: Skakklubben af 1968

2006: Brønshøj Skakforening
Skolernes Skakklub

2007: Brønshøj Skakforening
Århus/Skolerne Skakklub

2008: Århus/Skolerne Skakklub
Brønshøj Skakforening

2009: Århus/Skolerne Skakklub
Jetsmark Skakklub

2010: Århus/Skolerne Skakklub
Brønshøj Skakforening

2011: Jetsmark Skakklub
Skakklubben K41

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Peter Heine Nielsen
Baden-Baden (2687)

Andrei Volokitin
SOCAR (2686)

Grünfeldindisk / D82

Europa Cup’en var forløbet fint nok
for Baden-Baden, fem sejre og en
uafgjort var status før sidste runde.

11 matchpoint og delt føring med
Skt. Petersburg. Alligevel var vores
chancer for at vinde turneringen mi-
nimale, da vi var bagud med 1 bræt-
point og skulle op imod ratingfavo-
riterne fra aserbajdsjanske SOCAR,
hvorimod Skt. Petersborg skulle
møde Mika Yerevan, som vi tidli-
gere i turneringen havde vundet over.
Så skulle vi vinde guld, var det nød-
vendigt med en storsejr.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5

Ingen større overraskelse. I databa-
serne er der ganske vist ikke mange
Volokitin-partier med grünfeldin-
disk. Men han er sekundant for Kam-
sky og har hjulpet amerikaneren med
at forberede netop denne åbning til
to matcher imod Topalov!
4. Lf4!?

Ikke mit normale valg, men jeg var
fristet af at teste en konkret idé.
4... Lg7 5. e3 c5 6. dxc5 Da5 7. Tc1

dxc4 8. Lxc4 0-0 9. Sf3 Dxc5 10. Lb3

Sc6 11. 0-0 Da5 12. h3 Da6!?

12... Lf5 er det normale træk. Jeg
havde naturligvis også set på en del
sidevarianter, men netop 12... Da6
havde undgået min opmærksomhed.
Og min irritation blev ikke mindre
af, at jeg kom i tanker om, at da jeg
forberedte samme åbning som hold-
kaptajn for Norge ved EM i 2009,
skete præcis det samme. Modstan-
deren spillede 12... Da6, og vi havde

glemt at se på trækket. Efter 5 mi-
nutter spillede jeg:
13. e4

Mest fordi jeg ikke så andre træk,
men 13. Lc7!? er faktisk en spæn-
dende mulighed. Til min overraskel-
se begyndte Volokitin at tænke, og
da han havde gjort det i 45 minutter,
var irritation blevet til optimisme.
13... Td8 14. De1!?

Jeg havde en vag erindring om at
have set dette træk, og tilbage på
hotelværelset viste det sig endda at
få et udråbstegn i mine noter. Noget
tyder dog på, at 14. Dc2 er endnu
bedre.
14... Sb4 15. Sg5!

Pointen. Det er vigtigt, at jeg truer
på f7, og dermed vinder et tempo til
at forhindre Le6, der ville sikre Sort
bekvemt spil. Pointen er nu, at efter
15... Sd3 slår jeg ikke på f7, men
spiller enkelt 16. Dd2!
15... e6 16. Td1

Simpel skak, mine officerer står lidt
bedre, og derfor er min stilling nem
at spille.
16... Txd1 17. Dxd1

Sort har problemer med, at jeg truer
med at bryde ind på d8, samt at det
naturlige 17... Ld7 strander på 18.
e5. Med 17... Sc6 og solidt forsvars-
spil holder stillingen formentlig sam-
men, men Volokitin valgte noget
mere aktivt:
17... Sd3??
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Min første indskyldelse var 18. Df3
h6 19. Td1 hxg5 20. Lxg5 Se5 21.
Td8† Kh7 22. Dxf6 Lxf6 22. Lxf6
og efter det tvungne 22... g5 23. Lxe5
har jeg altid evig skak og lidt prakti-
ske chancer. Heldigvis opdagede jeg
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Baden-Baden mod SOCAR, og Peter Heine Nielsen hvid mod Andrei Volokitin.

Sidste runde:
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v/ Steffen Pedersen

Arkadij Naiditsch var topbræt for
Tyskland, der noget overraskende
vandt guld ved EM for hold. På det
tyske mesterhold, OSC Baden Ba-
den, var den 26-årige stormester
henvist til 4. brættet, da der blev spil-
let Europa Cup for klubhold i Slo-
venien. Her måtte det tyske hold,
der også havde Peter Heine Nielsen
i opstillingen, nøjes med en 6. plads.
Vi skal se Naiditsch gøre kort pro-
ces mod det 17-årige hollandske
stortalent, Anish Giri, der stillede op
for den russiske klub SHSM-64.

Arkadij Naiditsch (2707)

Anish Giri (2722)

Siciliansk / B91

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 a6 6. g3

Altså ingen teoretiske hovedvari-
anter. Sort har nu mulighed for at
vælge en Scheveningen-opstilling
med 6... e6, eller han kan være tro
mod Najdorf-konceptet. Giri væl-
ger det sidste.
6... e5 7. Sb3

En anden mulighed er 7. Sde2. Her
holdes springeren tættere på konge-
fløjen, hvor den senere kan blive
aktiv efter træk som h3, g4, Sg3.
7... Sbd7 8. Lg2

�

kunne spille 17... Dd7) 17. Dd3! har
Sort ligeledes svært ved at finde
gode træk. Der truer 18. Tae1.
17. Db5† Ke7 18. Sxd2
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I Najdorf-varianten ses det ofte, at
Sort kommer i positionelle vanske-
ligheder ved at sidde tilbage med en
sortfeltet løber mod en Hvid sprin-
ger. Her er det gået helt galt, og Sort
er selvfølgelig chanceløs med kon-
gen placeret i centrum.
18... Td8 19. Sc4 Df3 20. cxb4 Ke6

21. bxa5 Le7

Der strøg et par bønder, men der er
ikke længere noget at gøre.
22. a6 h5 23. Ta3 Dg4 24. f4 exf4 25.

Txf4 Dd1† 26. Tf1 1-0

Hvid kunne også vælge at forhin-
dre Sorts fremstød på dronning-
fløjen med 8. a4. Havde Sort i sit
sidste træk spillet 7... Le7, ville dette
dog ikke have været så attraktivt, da
springeren så ville kunne gå til c6.
8... b5 9. 0-0 Lb7 10. a4 b4 11. Sd5
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11... a5

Fravælger 11... Sxd5 12. exd5 a5
13. Ld2 Le7 14. c3 bxc3 15. Lxc3,
der har scoret ganske godt for Hvid.
En lille finte opstår efter 15... Db6
16. Ta3 0-0? 17. Sxa5! Txa5 18.
Tb3 Da6 19. Lxa5 Sc5 20.Tb5, og
Hvid har vundet materiale.
12. Ld2

Selv om Sort undlader at slå på d5,
er Hvids plan den samme. Han vil
åbne stillingen med c3.
12... Sc5? 13. Sxf6† Dxf6 14. c3!

Energisk og stærkt spillet. Hvid spil-
ler aktivt for at udnytte sit udvik-
lingsforspring.
14... Lxe4

Principielt, men Sorts åbningsspil
viser sig hurtigt som et totalt mis-
lykket projekt. 14... Sxe4 15. cxb4
axb4 16. Lxb4 Tb8 var en anden
mulighed, men Sorts stilling virker
allerede skrøbelig.
15. Lxe4 Sxe4 16. De2! Sxd2?

Efter 16... Df5 (for på 17. Db5† at

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES:

Skakbladet: Årgange 1998 til
2001, perioden oktober 1995
til maj 1996 (alle endepunkter
inklusive) og januar samt juli
1994.  Pris efter aftale. – Henv.
til Jonas Kölker, 30 95 49 40.

20... Sh7! og kom på andre tanker.
Og pludselig meldte spørgsmålet sig,
hvorfor ikke:
18. Lc2!

Volokitin tænkte et par minutter –

og gav op. 18... Sxf4 besvares med
19. Dd8† Lf8 20. Dxf6 med udæk-
kelig trussel på f7. Sort taber derfor
en officer.
1-0

Føringen i matchen holdt desværre
kort. Vi endte med at tabe 4-2 og
ryge ned som nummer 6, men et lille
plaster på såret var, at jeg fik indivi-
duel sølvmedalje på 5. bræt.
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Senior-NM 2011

1 FM Jørn Sloth, Danmark (2328) 7 / 52½
2 GM Yrjo A. Rantanen, Finland (2400) 7 / 52
3 GM Fridrik Olafsson, Island (2434) 6½ / 47½
4 FM Nils Åke Malmdin, Sverige (2307) 6½ / 47
5 GM Heikki Westerinen, Finland (2340) 6 / 51
6 Per Ofstad, Norge (2182) 6 / 45½
7 Weine Nilsson, Sverige (1888) 5½ / 47
8 Bragi Halldórsson, Island (2198) 5½ / 46½
9 Eero Patola, Finland (1886) 5½ / 46½

10 Magnus Solmundarson, Island (2219) 5½ / 45½
11 Ólafur Kristjánsson, Island (2173) 5½ / 44
12 Jon Th. Thor, Island (2188) 5½ / 42½
13 Robert Danielsson, Sverige (2087) 5½ / 40
14 FM Bent Sørensen, Danmark (2341) 5 / 49½
15 Vidar Taksrud, Norge (2074) 5 / 44
16 Johann O. Sigurjonsson, Island (2133) 5 / 43
17 Seppo Lyly, Finland (1937) 5 / 42
18 Gunnar K Gunnarsson, Island (2220) 5 / 41
19 FM Erling Kristiansen, Norge (2220) 5 / 40½
20 Sigurður E Kristjánsson, Island (1924) 5 / 40½
21 Páll G. Jónsson, Island (1732) 5 / 40½
22 Esa Auvinen, Finland (1917) 5 / 39½
23 Jóhannes Lúðvíksson, Island (1880) 4½ / 45

9 runder, i alt 52 deltagere.

Det nordiske mesterskab for senio-
rer, altså for os der er 60+, er en ret
ny turnering. Siden premieren i Karl-
stad, Sverige, i 1999 har den været
afviklet hvert andet år. Denne gang
var stedet Islands hovedstad, 10.-18.
september, og såvel i deltagerantal
(52) og styrke (tre stormestre) blev
der sat rekord. Det officielle island-
ske navn på turneringen var ‘Nord-
urlandamot öldunga’ – og jo, det er
oldinge der er tale om. I min nyer-
hvervede ‘íslensk-dönsk’ ordbog
finder jeg ‘öldungur’ = en olding.
Det grinede vi en del af. Og hvorfor
egentlig ikke kalde en spade for en
spade?

Når turneringen blev så stærkt
besat, skyldes det ikke mindst en
ihærdig indsats fra Gunnar Finn-
laugssons side. Islændingen Gunnar
har en lang fortid i Danmark og bor
nu i Lund, Sverige. Men hans hjerte
banker for Island! Uden Gunnar kan
jeg ikke forestille mig, at jeg var
kommet med i NM 2011. Han plan-
tede et frø allerede i februar 2010 i
hold-EM i Dresden, da han solgte
mig (vist billigt?!) to fine islandske
skakbøger. Gunnars hjerte banker
nemlig også for gode, gerne antik-
variske, skakbøger. Senere så jeg be-

Oldingetræ

i Reykjavi

Af Jørn Sloth

NM for seniorer:

– og så var jeg pluds

nordensmester!

De fire topplacerede ved NM i Reykjavik, fra venstre Fridrik Olafsson
(Island), Jørn Sloth (Danmark), Nils Åke Malmdin (Sverige) og Yrjo
Rantanen (Finland).

Fotos: Bjørn Berg Johansen.
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tænkningstiden i NM 11 annonceret
som 90 min. + 30 sek. pr. træk til
hele partiet. Hov! Hvor er de ekstra
30 minutter efter træk 40 blevet af?
‘Ikke noget for mig, Gunnar!’

Men i Grækenland i maj i år kunne
Gunnar næsten love de 30 minutter
– så det også i NM ville blive den
almindelige tid 90 min. + 30 min. +
30 sek. Med det på plads var både
Bent Sørensen og jeg ved at være
overtalt.

Islands VM-kandidat
Til det sidste var der vist tvivl om,
hvorvidt Islands største skaknavn
gennem tiderne, den nu 76-årige
Fridrik Olafsson, virkelig ville være
at finde øverst på startlisten. Hans
finske stormesterkolleger Rantanen
og Westerinen var på plads. Fridrik
fik heldigvis ikke kolde fødder i sid-
ste øjeblik. Goodlooking og venlig
var han klar, da runde 1 gik i gang i
Reykjavik Skakklubs glimrende lo-
kaler i Faxafen 12 (små 10 min. i
bus fra centrum).

Westerinen plejer at vinde senior-
NM. I 2009 og 2007 scorede han
henholdsvis 8 af 9 og 8½ af 9! Men
i år var konkurrencen langt hårdere.
Min forhåndsfavorit var nok Ran-
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tanen, en ung-olding på bare 61 – og
endnu yngre ser han ud, med flot he-
stehale. Mulige konkurrenter til de
tre stormestre kunne være Bent og
mig, og så svenskeren Malmdin,
eventuelt også den første NM-vin-
der fra 1999, nordmanden Erling
Kristiansen...

For dem der ikke husker 50’erne
og 60’erne i sidste århundrede så
godt: Der var to unge nordiske skak-
mestre af verdensklasse, Bent Lar-
sen og Fridrik Olafsson! Bent vandt
knebent omkampen om NM (det helt
rigtige) over Fridrik i Reykjavik lige
efter nytår 1956. Men i VM-sam-
menhæng kom Fridrik først.

Bent snublede fælt i interzone-
turneringen i Portoroz 1958, mens
Fridrik gik videre til kandidatturne-
ringen i Bled-Zagreb året efter – hvor
Tal vandt foran Keres, og derefter
vippede Botvinnik af VM-tronen
(men kun for et år). Fridrik erindrer,
at Bent alligevel var med i Bled-
Zagreb, nemlig som sekundant for
en helt ung Bobby Fischer, ikke no-
gen let opgave.

Først fra midten af 60’erne er det
Bent, der bliver Nordens VM-håb.
Fridrik helliger sig mere og mere den
civile karriere, men dukker stadig lej-

lighedsvis op i topturneringer. Med
tanke på de nuværende sørgelige for-
hold i toppen af verdensskakforbun-
det FIDE er det også værd at minde
om, at FIDE i 1978-82 havde en nor-
disk hædersmand og ægte storme-
ster som præsident, nemlig Fridrik
Olafsson. Han holdt ikke som præ-
sident møder med hverken mystiske
rumvæsner eller med en oberst
Gaddafi klokken 5 minutter i 12.

Udflugt og valg-skak
Turneringens tredje dag var anstren-
gende. Busudflugt til kendte island-
ske attraktioner (plus Robert J. Fi-
schers grav!) fra kl. 9-17. Runden
derfor udsat fra kl. 14 til kl. 18. Ide-
elt bør en længere udflugt ligge på
en fridag. Men dem var ingen af. Og
som Islands-debutant ‘bør’ man vel
prøve at få set noget. Bobby lokker
også, så af sted! Aftenpartiet må kla-
res pragmatisk. Hvid mod Rantanen
– og jo, han er også tilmeldt strabad-
serne...

Efter masser af frisk luft og mo-
tion – og en mindeværdig Fischer-
højtidelighed ledet af Einar S. Ei-
narsson i den lille Laugardælakirkju
i udkanten af Sellfoss – gik det så-
dan ved brættet i Sloth - Rantanen,

www. skaksamband.is/

selig
Jørn Sloth –

NM for seniorer
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3. runde: 1. Sf3 d6 2. d4 g6 3. c4
Lg7 4. Sc3 Sf6 5. g3 0-0 6. Lg2 Sbd7
7. 0-0 e5 8. Dc2 c6 9. Td1 Se8?! 10.
e4 f5 11. exf5 gxf5 12. dxe5 dxe5
13. Lg5 med et pragmatisk remis-
tilbud. O.k. Det skulle senere vise
sig, at Rantanen og jeg havde helt
samme scoringsmønster i turnerin-
gen: 11½1½1½½1.

Aftenpartiet blev mindre godt for
min kampfælle Bent Sørensen. Med
hvid tabte han til Bragi Halldórsson,
der spillede hurtigt og effektivt.
Måske efter en god middagslur?!
Med på udflugten var han naturlig-
vis ikke. Da vi senere efterbehand-
lede partiet på hotelværelset, og jeg
så et par usædvanligt dristige Bent-
træk, var det jeg sagde: ‘Jamen du
spillede jo slet ikke som en socialde-
mokrat, men som en VS’er!’ Som
måske bekendt er Bent tidligere so-
cialdemokratisk borgmester og nu-
værende medlem af regionsrådet i
Nordjylland, med mere. Folketings-
valget d. 15. september lå slet ikke
optimalt for Bents NM.

4. runde. Nu er det mig, der skal
have Halldorsson, med sort. Jeg må
tage hævn for Bent. Islændingen
spiller 1. d4 og ser ud til at være godt
forberedt i de almindelige systemer...

Bragi Halldórsson
Island (2198)

Jørn Sloth
Danmark (2328)

Engelsk frsvar / A40

Vi snakker lidt før start. Islænding-
ene er alt for fornuftige til at benytte
FIDE’s tåbelige nul-tolerance-regel:
er du ikke på plads ved brættet kl.
nul-nul-dut, har du tabt! Men også
uden pisk er Bragi og jeg ved bræt-
tet lidt før tid. Han er et par og tres,
gymnasielærer og stadig delvis ak-
tiv som sådan. Har spillet med ved
studenter-OL, men naturligvis se-
nere end jeg, i 1972 i hvert fald.
1. d4 e6 2. c4 Lb4†

Han hoppede som ventet ikke på
invitationen til fransk (2. e4!). Efter
2. c4 plejer jeg mest at være velop-
dragen med 2... Sf6. Men Paul Keres
(1916-1975) gav somme tider løber-

skakken. Og jeg var nok inspireret
af min snak med Olafsson en af da-
gene før om den store ester.
3. Sc3

Nu kunne jeg igen være velopdra-
gen med Sf6. Som ung spillede Keres
3... c5. Sidste gang, han havde stil-
lingen, blev det 3... f5. Men det parti
tabte han, til Najdorf i Los Angeles
1963.
3... b6!? 4. e4 Lb7

Nu har vi en stilling fra ‘Engelsk
forsvar’ – også kaldet ‘den umulige
åbning’ af russeren Ilja Odesskij,
som har skrevet en interessant bog
om åbningen. Jeg har spillet den lidt,
mest i hurtigpartier. Den opstår mere
regelret efter 1. d4 e6 2. c4 b6 3. e4
Lb7 og ofte med fortsættelsen 4. Sc3
Lb4.
5. f3

Det har jeg ikke været ude for før.
Valgte det mest friske...
5... f5 6. exf5 Sh6!?
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7. Lxh6?!

Ikke det bedste. Det er 7. fxe6 og nu
f.eks. 7... Sf5! 8. Lf4! med store kom-
plikationer, hvor det ikke skader at
være godt forberedt. Lidt eftertanke:
var det ikke mig, der – også – spil-
lede som en VS’er mod Halldórsson?
Jeg blev bare ikke straffet for det.
7... Dh4† 8. g3 Dxh6 9. Dd2 Dxd2† 10.

Kxd2 Sc6!

Sort står fint, flot udvikling.
11. a3?!

Det var han kun et par minutter om.
Vi betragtede nok begge 11. Sge2
Sa5!? som godt for Sort. Men en
nærmere analyse viser, at 11. Sge2
er Hvids bedste – og at Sort mulig-
vis skal svare med 0-0-0 i stedet for
Sa5.
11... Sxd4! 12. axb4 Sb3†

Der er jo en risiko for, at springeren
ikke slipper helskindet hjem fra a1,
men jeg vurderede at det lige går.
Og så er der en fed kvalitet i over-
vægt. Det lykkedes ikke Halldórsson
at skabe alvorlige problemer for mig.
13. Ke3 Sxa1 14. Ld3 a5 15. Sb5 Ke7

16. bxa5 Sb3 17. axb6 cxb6 18. fxe6?

Ta1! 19. Sc3 dxe6 20. Lc2 Sc5 21. Sd1

Tf8 22. h4 h6 23. Th2 Td8 24. Td2 Txd2

25. Kxd2 e5 26. f4 Se4† 27. Ke3 Sd6

28. Sh3 Sxc4† 29. Kd3 La6 30. Ke4?

Tc1 31. Kd3 Sa3†

Og Hvid opgav,
0-1

4
. 
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Stærke finske seniorer – Heikki Westerinen (til højre) vandt NM 2007 og 2009, men i år
var modstanden hårdere, bl.a. fra hans landsmand, ‘ung-oldingen’ Yrjo Rantanen.
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Efter 4. runde havde Rantanen og
jeg 3½ point foran otte spillere på 3,
bl.a. Bent, Westerinen, Olafsson og
Halldórsson. Olafsson syntes ikke
opsat på at vinde turneringen, havde
allerede taget et par hurtige remiser.
Westerinen havde heller ikke impo-
neret. Pænt placeret med 2½ point
var feltets tredje dansker, John
Zachariassen, seedet nr. 30. Som
sekundant, guide, juridisk rådgiver
m.m. havde han medbragt Jes West
Knudsen. De tos næsten hemmelige
plan var at bringe Zach op blandt
topbrætterne (de seks første) til sid-
ste runde. Det var ikke langt fra at
lykkes, men kræfterne slap nok op
til sidst. Med 4½ af 9 blev Zach nr.
26 og indkasserede en pæn rating-
gevinst.

Sveinbjörn Sigurdsson
Island (1867)
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Nils Åke Malmdin
Sverige (2307)

Sort trækker. Der er noget smart –
vel ikke 80... Tg2?
Af de mulige favoritter fik Nils Åke
Malmdin (Sverige) en elendig start.
Tab i 1. runde til en lavtratet. Næ-
sten samme resultat i 2. runde, men
så satte S. Sigurdsson en officer til.
Havde stadig remis, som Sort oven-
for. Pat-ideen 80... Tg2 virker ikke:
81. Th5† Kg1 82. Le3† fulgt af mat.
Men Sigurdsson trak...
80... Tf2†!

Efter...
81. Ke3

... kunne han have fremtvunget re-
mis med 81... Tf3†! Han så det ikke
og valgte...
81... Te2†?

Derefter endte han med at måtte for-
svare det ubehagelige slutspil tårn
mod tårn og løber. Nogle træk se-
nere:
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Sort trækker.
Hvor skal kongen hen?

Sort har etableret et af de kendte for-
svar, Cochranes remis. Det holder,
selv om man bliver drevet tilbage på
baglinien med sin konge. Med kun
30 sek. pr. træk er det dog langtfra
let. I diagrammet er det rigtige træk
86... Kh2! I partiet kom
86... Kh3?

Det taber, da Sort havner i en af
Philidor-stillingerne.
87. Kf3!

Med mattrussel.
87... Kh4

Nu var det letteste 88. Td5 med trus-
len Le1† fulgt af mat. F.eks. 88...
Ta3† 89. Le3 Tb3 90. Td1! Kh5 91.
Td6 fulgt af Th6 mat. Så præcist
spillede Malmdin ikke, men det lyk-
kedes ham dog at vinde efter 102
træk.
Sjovt nok havde selveste Judit Polgar
kun få dage før haft den næsten iden-
tiske stilling mod Dominguez i de
tos meget afgørende 2. parti i 4. runde
af World Cuppen. Polgar skulle
vinde for at få omkamp. I træk 83
kunne hun have vundet umiddelbart
(som med 90. Td1 ovenfor). I stedet
slæbte hun rundt i næsten 30 træk,
før hun fandt gevinsten. Og Domin-
guez kunne have krævet remis ved
trækgentagelse undervejs!
Mon ikke det er en god idé at øve sig
mere i slutspil – med 30 sek. pr. træk,
som jo er realiteten i turneringer nu
til dags...

�

Sidste runde – alt klapper
Før runden førte Rantanen, jeg selv
og Olafsson med 6 point af 8. På 5½
Westerinen, Malmdin, overraskel-
sesmanden Weine Nilsson (Sverige)
og Olafur Kristjansson.

Bent havde 5. På valgdagen havde
han tabt til Rantanen, sammen med
sine partifæller også tabt et mandat
– men vundet regeringsmagten! Bent
skulle slutte af med Malmdin, der
var nået godt op efter den famlende
start.

Ikke langt inde i runden blev der
taget remis i Westerinen - Olafsson.
Fint nok for mig. Rantanen måtte vel
formodes at vinde over Nilsson.
Kunne jeg slå Kristjansson, ville jeg
dele 1. pladsen med Rantanen, der
dog måtte formodes at have bedst
korrektion – sådan var det efter næst-
sidste runde, og nu havde jeg mistet
Nilsson, mit hidtil bedste kort i
korrektionskampen med Rantanen.
Nå, pyt – koncentrer dig hellere om
partiet, Jørn!

Ólafur Kristjánsson
Island (2173)
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Jørn Sloth
Danmark (2328)

Så har jeg – Hvid – netop klaret ti-
den, med 40. Lc8-g4. Der skete
ukontrollable ting i tidnøden, men
nu er jeg i hvert fald uden for fare,
kan vel spille på gevinst? Jeg rejser
mig, tager mit kaffebæger og min
banan og går ud i kantinen. Min
modstander har et par minutter til-
bage til sit nr. 40, tænker stadig.
Rantanen har vundet, Bent desværre
tabt... Da jeg styrket vender tilbage
til salen, kommer Westerinen mig i
møde: ‘Han har tabt på tid!’ Rigtigt
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Af Jørgen Hvenekilde

I september afvikledes i Øbros loka-
ler et 2-dages arrangement om dan-
marksmesterskabet i hurtigskak (30
minutter pr. parti) for seniorer. Flotte
præmier, gratis kaffe og småkager,
18 deltagere med blod i øjnene, vilje
og mod, der næsten matchede talen-
tet!

Suveræn vinder blev 4-seedede,
Jørgen Hvenekilde – efter målfoto!
5 hele og 3 halve, 6½ point, som
Hans Dahl også præsterede, men ta-
bet til Hvenekilde placerede titlen
hos denne. Derefter fulgte Palle Hen-
riksen, Søren Thomsen og Pouelsten
Holm Grabow, idémanden bag ar-
rangementet, som nok skal lokke
flere til næste år!

Med æren (pengene) fulgte en (ar-
kitekttegnet?) kæmpepokal, som den
generøse vinder overlod til Øbro.
Kan bruges som dørstopper eller
ærespræmie i en junior- eller blinde-
turnering.

I skyggen af denne gigantevent
afvikledes i Reykjavik – næsten ube-
mærket – Nordensmesterskabet for
seniorer, som blev vundet af en an-
den kendt dansk senior, Jørn Sloth.
Det er muligt, man kan læse nær-
mere om dette andetsteds i bladet,
hvis redaktøren har været i stofnød.

Summa summarum: den danske
skakseniorbevægelse står stærkt. Og

Foto: Pouelsten Holm Grabow.

Vinderbordet – fra venstre nr. 1. Jørgen Hvenekilde,nr. 3. Palle Henriksen og nr.2.
Hans Dahl Petersen.

Pouelsten Holm Grabow

kommenterer:

Pouelsten Holm Grabow
Randers Skakklub (2150)
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John Zach
Pers.med. (1936)

18... Sd3 19. Te2 Txa3 20. Txa3 Lxa3

21. Ta2 Ta8

Seniorerne

marcherer!

tiden arbejder for os! Ved VM for
seniorer, som finder sted i Kroatien i
november måned, stiller Danmark
med et kampklart kæmpekontingent
(ca. 15), der vil lære de øvrige delta-
gere, hvad frygt er!

Topplaceringer:
1. Jørgen Hvenekilde, AS04, 6½
2. Hans Dahl Petersen, Køge, 6½
3. Palle V. Henriksen, Sjælsø, 6

Rating 1800-1999:
1. Søren Holm Jensen, Brønshøj, 5,
2. Flemming Preuss, Næstved, 4.

Rating indtil 1799:
1. P.O. Krogh, Køge 4½
2. Knud Rask Overgaard, Furesø, 4

I alt 18 deltagere og 8 runder.

Egentlig en overseelse, men tilfæl-
digvis ok.
22. Sc2 Sc1

Her måtte jeg koble mit lille regne-
modul ind.
23. Txa3 Txa3 24. Sxa3 Se2†

Her var det så, hvad jeg burde have
set ved træk 21.
25. Kf1 Sxc3 26. Ke1 b4 27. Kd2 bxa3

28. Kxc3 b5 29. opgivet.

Der truer b4† og ny dronning, inden
Hvids officer kan komme til hjælp.

nok, viser det sig. Der står en tur-
neringsleder ved brættet – Ólafur har
virkelig helt glemt tiden. Ærgerligt
for ham, men let for mig. Noget se-
nere kom jeg i tanker om korrektio-

nen. Spurgte turneringslederen ved
computeren. – Jo, jeg var stadig bag-
ud, men for resten – hvis Ofstad vin-
der sit parti, kommer du ½ foran! –
Et diskret kig henne ved partiet: in-

gen tvivl, dét vinder Per Ofstad. Og
sådan gik det. I sandhed en tilfældig
afgørelse. Hvis Bent f.eks. ikke
havde tabt, var det Rantanen, der var
nordensmester.
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Endelig - Den nye verdens-skakorganisation.

Bliv 2012's

Verdens amatør mester ACO
i din egen ratinggruppe på det

5-stjernede hotel
Jebel Ali Golf  Resort & Spa Hotel i Dubai.

Verdens ungdomsmester ACO
i din aldersgruppe i Disneyland® Paris.

Under 8, Under 10, Under 12, 
Under 14, Under 16, Under 18, Under 20.

Både drenge- og pigegrupper.

Gratis
præmieoverrækkelse
& gallamiddag på det

7-stjernede hotel

BURJ AL
ARAB

For mere information omkring ACO

w w w. a m a t e u r c h e s s . c o m

A: 2201 - 2400
C: 1801 - 2000
E: 1401 - 1600
G: 0 - 1200

B: 2001 - 2200
D: 1601 - 1800
F: 1201 - 1400



World Cup'ens matcher

World

Cup

1. runde

Karjakin (RUS) 2788 - Kaabi (TUN) 2344 2-0

Ivanchuk (UKR) 2768 - Steel (RSA) 2362 2-0

Mamedyarov (AZE) 2765 - Ibrahim (EGY) 2402 2-0

Ponomariov (UKR) 2764 - Gwaze (ZIM) 2434 1½-½

Gashimov (AZE) 2760 - Hansen (CAN) 2449 2-0

Grischuk (RUS) 2746 - Genba (RUS) 2452 1½-½

Radjabov (AZE) 2744 - Paz Perdomo (CUB) 2477 2-0

Kamsky (USA) 2741 - Di Berardino (BRA) 2480 2½-1½

Svidler (RUS) 2739 - Lima (BRA) 2493 1½-½

Jakovenko (RUS) 2736 - Salem (UAE) 2493 2-0

Vitiugov (RUS) 2733 - Bezgodov (RUS) 2503 4-2

Almasi (HUN) 2726 - El Gindy (EGY) 2510 2-0

Vallejo Pons (ESP) 2724 - Cori (PER) 2514 2½-1½

Navara (CZE) 2722 - Kabanov (RUS) 2520 2-0

Vachier-Lagrave (FRA) 2722 - Rahman (BAN) 2528 1½-½

Dominguez (CUB) 2719 - Moradiabadi (IRI) 2532 1½-½

Wang (CHN) 2718 - Ivanov (USA) 2538 0-2

Leko (HUN) 2717 - Shankland (USA) 2539 ½-1½

Moiseenko (UKR) 2715 - Esen (TUR) 2543 1½-½

Le (VIE) 2715 - Megaranto (INA) 2544 1½-½

Adams (ENG) 2715 - Paragua (PHI) 2545 1½-½

Shirov (ESP) 2714 - Leon Hoyos (MEX) 2548 1½-½

Jobava (GEO) 2713 - Guliyev (AZE) 2549 2-0

Caruana (ITA) 2711 - Pridorozhni (RUS) 2550 1½-½

Nepomniachtchi (RUS) 2711 - Ortiz (CUB) 2556 2-0

Bacrot (FRA) 2710 - Robson (USA) 2560 4-2

Wang (CHN) 2709 - Fier (BRA) 2566 ½-1½

Tomashevsky (RUS) 2707 - Zhao (AUS) 2570 2-0

Efimenko (UKR) 2706 - Babula (CZE) 2572 1½-½

Malakhov (RUS) 2706 - Felgaer (ARG) 2573 1½-2½

Sutovsky (ISR) 2700 - Vorobiov (RUS) 2574 2½-1½

Movsesian (ARM) 2700 - Hou (CHN) 2575 2-0

Polgar (HUN) 2699 - Corrales Jimenez (CUB) 2585 2-0

Fressinet (FRA) 2698 - Jumabayev (KAZ) 2589 2-0

Eljanov (UKR) 2697 - Zherebukh (UKR) 2590 1½-2½

Berkes (HUN) 2696 - Mareco (ARG) 2597 1½-½

Andreikin (RUS) 2696 - Kazhgaleyev (KAZ) 2597 1½-½

Morozevich (RUS) 2694 - Halkias (GRE) 2600 3-1

Zhigalko (BLR) 2689 - Filippov (UZB) 2606 0-2

Riazantsev (RUS) 2688 - Bluvshtein (CAN) 2611 1½-½

Motylev (RUS) 2685 - Drozdovskij (UKR) 2614 4-5

Wojtaszek (POL) 2683 - Pashikian (ARM) 2616 2-0

Potkin (RUS) 2682 - Shulman (USA) 2617 3½-2½

Nielsen (DEN) 2681 - Postny (ISR) 2618 5-3

Grachev (RUS) 2680 - Romanov (RUS) 2624 1½-½

Inarkiev (RUS) 2679 - Salgado Lopez (ESP) 2626 1½-½

Mamedov (AZE) 2679 - Gupta (IND) 2627 ½-1½

Kobalia (RUS) 2679 - Lysyj (RUS) 2629 1-3

Bologan (MDA) 2678 - Socko (POL) 2631 1½-½

Bu (CHN) 2675 - Adly (EGY) 2631 2-0

Onischuk (USA) 2675 - Ivanisevic (SRB) 2633 1½-½

Bruzon (CUB) 2673 - Quesada Perez (CUB) 2635 3½-2½

Yu (CHN) 2672 - Parligras (ROU) 2636 0-2

Korobov (UKR) 2671 - Zhou (CHN) 2636 2-0

Harikrishna (IND) 2669 - Rodshtein (ISR) 2637 1½-½

Li (CHN) 2669 - Nguyen (VIE) 2637 ½-1½

Kasimdzhanov (UZB) 2669 - Nisipeanu (ROU) 2641 1½-½

Akopian (ARM) 2667 - Negi (IND) 2642 0-2

Feller (FRA) 2666 - Iordachescu (MDA) 2646 2½-1½

Timofeev (RUS) 2665 - Azarov (BLR) 2648 ½-1½

Ni (CHN) 2662 - Khairullin (RUS) 2649 3½-2½

Fridman (GER) 2659 - Lupulescu (ROU) 2650 1½-½

Alekseev (RUS) 2659 - Ragger (AUT) 2651 2½-1½

So (PHI) 2658 - Ding (CHN) 2654 2½-1½

2. runde

Karjakin (RUS) 2788 - So (PHI) 2658 2½-1½

Alekseev (RUS) 2659 - Ivanchuk (UKR) 2768 ½-1½

Mamedyarov (AZE) 2765 - Fridman (GER) 2659 2½-1½

Ni (CHN) 2662 - Ponomariov (UKR) 2764 2½-3½

Gashimov (AZE) 2760 - Azarov (BLR) 2648 1½-½

Feller (FRA) 2666 - Grischuk (RUS) 2746 1-3

Radjabov (AZE) 2744 - Negi (IND) 2642 1½-½

Kasimdzhanov (UZB) 2669 - Kamsky (USA) 2741 ½-1½

Svidler (RUS) 2739 - Nguyen (VIE) 2637 4-2

Harikrishna (IND) 2669 - Jakovenko (RUS) 2736 ½-1½

Vitiugov (RUS) 2733 - Korobov (UKR) 2671 1½-½

Parligras (ROU) 2636 - Almasi (HUN) 2726 1½-½

Vallejo Pons (ESP) 2724 - Bruzon (CUB) 2673 1½-2½

Onischuk (USA) 2675 - Navara (CZE) 2722 ½-1½

Vachier-Lagrave (FRA) 2722 - Bu (CHN) 2675 1½-2½

Bologan (MDA) 2678 - Dominguez (CUB) 2719 ½-1½

Ivanov (USA) 2538 - Lysyj (RUS) 2629 1½-2½

Gupta (IND) 2627 - Shankland (USA) 2539 1½-½

Moiseenko (UKR) 2715 - Inarkiev (RUS) 2679 3-1

Grachev (RUS) 2680 - Le (VIE) 2715 ½-1½

Adams (ENG) 2715 - Nielsen (DEN) 2681 1½-2½

Potkin (RUS) 2682 - Shirov (ESP) 2714 2-0

Jobava (GEO) 2713 - Wojtaszek (POL) 2683 1½-½

Drozdovskij (UKR) 2614 - Caruana (ITA) 2711 ½-1½

Nepomniachtchi (RUS) 2711 - Riazantsev (RUS) 2688 2½-1½

Filippov (UZB) 2606 - Bacrot (FRA) 2710 1-3

Fier (BRA) 2566 - Morozevich (RUS) 2694 0-2

Andreikin (RUS) 2696 - Tomashevsky (RUS) 2707 ½-1½

Efimenko (UKR) 2706 - Berkes (HUN) 2696 1½-½

Zherebukh (UKR) 2590 - Felgaer (ARG) 2573 3-1

Sutovsky (ISR) 2700 - Fressinet (FRA) 2698 1½-½

Polgar (HUN) 2699 - Movsesian (ARM) 2700 1½-½

3. runde

Polgar (HUN) 2699 - Karjakin (RUS) 2788 1½-½

Ivanchuk (UKR) 2768 - Sutovsky (ISR) 2700 3-1

Zherebukh (UKR) 2590 - Mamedyarov (AZE) 2765 2½-1½

Ponomariov (UKR) 2764 - Efimenko (UKR) 2706 2½-1½

Tomashevsky (RUS) 2707 - Gashimov (AZE) 2760 ½-1½

Grischuk (RUS) 2746 - Morozevich (RUS) 2694 1½-½

Bacrot (FRA) 2710 - Radjabov (AZE) 2744 ½-1½

Kamsky (USA) 2741 - Nepomniachtchi (RUS) 2711 3-1

Caruana (ITA) 2711 - Svidler (RUS) 2739 1-3

Jakovenko (RUS) 2736 - Jobava (GEO) 2713 2-0

Potkin (RUS) 2682 - Vitiugov (RUS) 2733 2½-1½

Parligras (ROU) 2636 - Nielsen (DEN) 2681 1-3

Le (VIE) 2715 - Bruzon (CUB) 2673 1½-2½

Navara (CZE) 2722 - Moiseenko (UKR) 2715 4-2

Gupta (IND) 2627 - Bu (CHN) 2675 ½-1½

Dominguez (CUB) 2719 - Lysyj (RUS) 2629 5-4

4-7. runde: Turneringstavle næste side...
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Sidst i juni, mens jeg var på rejse i
Grækenland, tikkede en mail fra
FIDE’s kontor ind på min bærbare
computer. Det var den glade med-
delelse, at FIDE-præsidenten havde
tildelt mig et af sine seks wild-cards
til World Cup’en og dermed i prak-
sis overrulet ECU’s afvisning af min
protest over tolkningen af korrek-
tionsreglerne ved europamester-
skaberne tidligere på året. Unægte-
lig hjælp fra en uventet kant, for mit
syn på Kirsan Iljumzhinov har
grundlæggende ikke ændret sig, si-
den jeg i 1996 var blandt de få, der
fulgte Glasnost Defence Founda-
tions opfordring til at boykotte OL i
Elista. Men i den aktuelle sag synes
jeg, at han sikrede sportslig retfær-
dighed.

Mine tanker var dog hverken på
skakpolitik eller det smukke græske
bjerglandskab, jeg netop passerede,
men på pludselig igen at være med i
VM-cyklussen. For nok har jeg til-

strækkelig realialitetssans til at vide,
at den titel er jeg ikke i nærheden af,
men kampen om, hvor langt man kan
komme, er drivkraften i størstedelen
af al sport.

Vejen til VM
I skak er strukturen simpel. Regio-
nale mesterskaber, hos os europa-
mesterskabet, sender et antal spillere
til World Cup’en, hvorfra tre spil-
lere kvalificerer sig til kandidattur-
neringen, hvor i alt otte spillere kæm-
per om retten til at udfordre verdens-
mesteren i en match. Længere er
vejen faktisk ikke, og da der er fri
tilmelding til EM, er først en åben
turnering, så en knock-out turnering,
derefter en alle-mod-alle og til slut
en match alt, hvad der skiller enhver
fra en VM-titel.

Jeg har ikke haft synderlig succes
i systemet. Tre gange er jeg kommet
til 2. runde i World Cup’en, hvilket
er tilfredsstillende. Hver gang var ne-

derlaget mod klart højere ratede
modstandere, men at kvalifikationen
ofte er kikset allerede ved EM, er
ikke godt for en spiller i top-100. Nu
var der pludselig en ny chance, fo-
kus på græsk holdskak, der startede
dagen efter var væk, aftenen gik med
manuelt at beregne, hvem jeg skulle
møde i første runde, samt at trodse
den græske varme og få startet løbe-
træningen.

Mine forberedelser var grundlæg-
gende som før mine andre World
Cup turneringer og havde fokus på
tre ting: Konkrete åbningsforbe-
redelser, samt at komme i skaklig
såvel som fysisk form. I forhold til
det første har jeg nu unægtelig bedre
forudsætninger end tidligere, da der
altid er lidt brugbare ‘rester’ fra arbej-
det med Anands VM-matcher, hvori-
mod jeg på punkt 2 og 3 startede
nærmest på bar bund.

Planlægningsmæssigt var kalen-
deren også nærmest fyldt, men græsk

Af Peter Heine Nielsen
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Peter Heine Nielsen afventer matchelederens startsignal før omkampen mod Evgeny Postny, Israel, i World Cup'ens 1. runde.

Foto: Arild Rimestad.

Intens skak

i Sibirien



Peter Svidler (RUS) 2

Gata Kamsky (USA) 0
Peter Svidler (RUS) 1½

Judit Polgar (HUN) ½Judit Polgar (HUN) 4½

Leinier Dominguez (CUB) 3½

Lazaro Bruzon (CUB) 3½

Ruslan Ponomariov (UKR) 4½

Vugar Gashimov (AZE) 4

Peter Heine Nielsen (DEN) 2

Vladimir Potkin (RUS) 1½

Alexander Grischuk (RUS) 2½

Yaroslav Zherebukh (UKR) 0

David Navara (CZE) 2

Xiangzhi Bu (CHN) 1

Vassily Ivanchuk (UKR) 3

Teimour Radjabov (AZE) 1½

Dmitry Jakovenko (RUS) ½

Ruslan Ponomariov (UKR) 1½

Vugar Gashimov (AZE) ½

Vassily Ivanchuk (UKR) 2½

Teimour Radjabov (AZE) 1½

Alexander Grischuk (RUS) 2½

David Navara (CZE) 1½

holdskak samt Politiken Cup blev
degraderet til træningsturneringer,
og Anand blev overtalt til, at en af-
talt træningslejr for mit vedkommen-
de ville have fokus på egne åbnings-
problemer. Derudover blev fire dage
fra træningslejr til afrejse brugt på
en session hos den sportspsykolog,
jeg arbejdede med for år tilbage, og
nogle af de ting, vi snakkede om,
viste sig yderst nyttige især i de
mange omkampe, jeg senere endte i.

Sibirisk skakcenter
Turneringen blev afviklet i den sibi-
riske skakby Khanty-Mansiysk, der
har huset flere World Cup’er og se-
nest skak-OL. Arrangementerne har
altid været glimrende, hvilket bl.a.
skyldes arrangørgruppens erfaring
fra de mange internationale skiskyd-
nings-stævner, som har været afholdt
i byen.

Jeg var dog meget nær ved ikke at
komme dertil, da jeg hen på efter-

middagen, dagen inden jeg skulle af
sted, fik en mail fra mit rejsebureau
om, at de ved en fejl var kommet til
at slette min billet, samt at næste
mulighed var om fire dage! Løsnin-
gen blev, at jeg skulle via Frankfurt,
til Skt. Petersburg, til Tyumen, og
derefter Khanty-Mansiysk. Frem
kom jeg, og som ventet var der styr
på arrangementet.

Stemningen ved en World Cup er
altid speciel, og anderledes fra f.eks.
et OL. Hvor OL har en mere social
karakter, er der her mere nervøsitet.
Man ved, at halvdelen sendes hjem
allerede i første runde, og det kon-
stante pres ved når som helst at kunne
slås hjem, sætter klart sit præg, især
fordi skakspillere ikke er vant dertil.

Jeg kan godt lide systemet, fordi
skak derved kommer til at ligne an-
den sport. Hvem kunne f.eks. fore-
stille sig VM i fodbold eller cham-
pions league afviklet som ni runder
schweizer?

1. match:
Evgeny Postny

I første runde skulle jeg møde GM
Evgeny Postny, Israel. Det regnede
jeg mig frem til allerede i Græken-
land, men jeg nåede også at forbe-
rede mig lidt på Yuri Shulman, USA,
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Matchvilkår:

To partier (dog fire i finalen),

1½ time til 40 træk, derefter

30 minutter til resten. Plus

30 sekunders tillægstid for hvert

udført træk fra og med træk 1.

Omkamp, 2 partier hurtigskak,

ny lodtrækning om farver,

25 minutter til hele partiet plus

10 sekunders tillægstid for hvert

udført træk fra og med træk 1.

Omkamp, 2 partier hurtigskak,

ny lodtrækning om farver,

10 minutter til hele partiet plus

10 sekunders tillægstid for hvert

udført træk fra og med træk 1.

Omkamp, 2 partier lynskak,

5 minutter til hele partiet plus

3 sekunders tillægstid for hvert

udført træk fra og med træk 1.

Omkamp, 1. parti sudden death

lynskak, lodtrækning om retten til

at vælge farve. Hvid 5 minutter,

Sort 4 minutter, plus 3 sekunders

tillægstid for hvert udført træk fra

og med træk 61. Sort vinder

matchen ved remis.

Topseedede Sergej Karjakin blev sendt ud

af Judit Polgar i 3. runde.

Foto: Arild Rimestad.



Peter Svidler (RUS) ½ 1 1½

Ruslan Ponomariov (UKR) ½ 0 ½

Alexander Grischuk (RUS) ½ ½ 1 0 1 ½ 3½

Vassily Ivanchuk (UKR) ½ ½ 0 1 0 ½ 2½

Peter Svidler (RUS) 1 ½ ½ ½ 2½

Alexander Grischuk (RUS) 0 ½ ½ ½ 1½

Vassily Ivanchuk (UKR) ½ 1 ½ ½ 2½

Ruslan Ponomariov (UKR) ½ 0 ½ ½ 1½

da de først publicerede parringer vi-
ste, at jeg skulle møde ham. Det
skyldtes dog, at man havde forveks-
let to cubanske brødre, og de korri-
gerede parringer gav mig så igen den
30-årige israeler.

Postny er ikke en spiller, jeg kend-
te det store til, men i disse tider er det
jo enkelt at få et indtryk via databa-
ser, og umiddelbart minder han en
del om mig selv. Spiller klart flest
partier mod lavere ratede spillere,
hvilket risikerer at påvirke stilen, så
der er mindre fokus på stillings-
vurdering og objektivitet end på at
komplicere i forventning om, at
modstanderen taber tråden.

Dagen før det første parti viste min
Anand-sekundantkollega Rustam
Kasimdzhanov mig en god georgisk
restaurant, og under middagen for-
talte han, at da han for nyligt vandt
over Postny i den tyrkiske liga, havde
det slået ham, at Postny først var ble-
vet nervøs på det tidspunkt, hvor

angrebet allerede var knusende.
Måske en lille ting, men tanken om,
at hans farefornemmelse ikke var
overvældende, prøvede jeg at være
bevidst om, dog uden at det konkre-
tiserede sig markant.

Lidt matchstrategiske overvejelser
havde jeg gjort mig. Umiddelbart er
der i 2-partiers matcher ikke den store
strategi, dog er den min opfattelse at
remis i 1. parti altid er godt for
underdog’en, nærmest uanset farven.
For favoritten er det ikke enkelt at
håndtere, at alt, hvad der står mel-
lem ham og en elimination fra turne-
ringen, er en enkelt fejl. Meget ba-
salt, men en strategi jeg brugte hele
vejen herfra.

Det er altid en speciel fornem-
melse, når en lang forberedelsesfase
pludselig afløses af, at turneringen
rent faktisk starter. En blanding af
nervøsitet og forløsning, men denne
gang især med lyst til at spille skak.
Set i bakspejlet nok et godt tegn.

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Evgeny Postny
Israel (2618)

Slavisk / D10

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 a6 5.

Sf3 b5 6. b3 Lf5 7. Ld3 Lxd3

Dette træk overraskede mig. 7... e6
er mere populært.
8. Dxd3 e6 9. 0-0 Le7 10. e4 b4 11. e5

bxc3 12. exf6 Lxf6 13. La3

Mine forberedelser sluttede her. Jeg
havde en note om, at dette var lo-
vende for Hvid.
13... Da5!?

13... Le7 14. Lxe7 Dxe7 15. cxd5
cxd5 16. Tac1 0-0 17. Txc3 a5 18.
Tfc1 Sa6 med lidt bedre spil for Hvid
i kraft af c-linien.
14. Ld6 Sd7 15. Tac1?!

Måske bedre 15. Tfe1!? Sb6 16. Se5
Sc8 (16... Lxe5 17. Lxe5) 17. Lc5
med chancer for kongeangreb.
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Finalen...

3. pladsen ...

FIDE

Præmier:

Nr. 1: 96.000 US dollars

Nr. 2: 64.000 US dollars.

Nr. 3: 40.000 US dollars

Nr. 9-16 (bl.a. Peter Heine Nielsen:

20.000 US dollars

VM-kvalifikation:

Nr. 1, 2 og 3 fra World Cup'en deltager i

kandidatturneringen sammen de tre højest

ratede på FIDE's liste, taberen af VM-matchen

i 2012, samt en wild card spiller.

SvidlerGrischuk
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15... c5

Det havde jeg fuldstændig overset.
Jeg formodede, at han ikke kunne
spille sådan.
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16. cxd5

Jeg var tæt på at spille 16. Tfe1, men
opdagede så 16... cxd4 17. Sxd4
Sc5!, hvorefter jeg ikke kunne finde
noget for Hvid. Der er dog en remis:
18. Df3! Se4 19. Txe4 dxe4 20. Dxe4
med tilstrækkeligt modspil.
16... cxd4 17. dxe6 fxe6 18. De4 Dd5

19. Dxd5 exd5 20. Tfd1 Kf7 21. Sxd4

The8

21... Tac8!? 22. Lb4 The8 23. Kf1!?
Te4 24. Txc3 er godt for Hvid, men
det kræver, at jeg finder 24... Tb8
25. Tc7! Txb4 26. Sc2!
22. Kf1 Te4 23. Se2

Det stærke 23. Sf5! skænkede jeg
ikke en tanke! Sort har et forsvar,
men er i store problemer: 23... Ke6
24. f3 Kxf5 25. Txd5†! (25. fxe4†
Kxe4!) 25... Te5 26. Lxe5 Sxe5 27.
Txc3 Ke6 28. Tdc5 er i grænselan-
det mellem vundet og remis.
23... d4 24. f3 Txe2 25. Kxe2 Ke6 26.

Lg3
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26... Sc5?!

26... Te8!? 27. Lf2 Kd5† 28. Kf1
Tc8 er en mere positionel mulighed
for ham, med potentiale til pludselig
endda at stå bedst. Han planlægger
ting som Sf8-e6 med konsolidering.
Jeg har bestemt også mine chancer
og står ikke dårligt, men vi spiller. I
det kommende kæmper han kun for
remis.
27. Lf2 d3† 28. Kf1 c2 29. Lxc5 cxd1T†

30. Txd1 Tc8!

Fremtvinger det svækkende b4.
31. b4 Td8 32. Kf2 Lc3 33. Ke3 d2 34.

Ke2 Tb8 35. Kd3 Lxb4 36. Lxb4 Txb4

37. Txd2 h5?!

37...Ta4 ser mere naturligt ud, og
min fornemmelse både under partiet
og nu bagefter er, at Sort bør holde
stillingen.
38. Kc3 Tb1 39. Tb2 Tg1 40. Kb4 Kd5

41. a4

Tidnøden blev klaret, og jeg var be-
gejstret for udviklingen. Bonde over,
og min konge bryder igennem til
hans svaghed på a6. Men der er sta-
dig mere modspil, end jeg først tro-
ede.
41... Kd4 42. Ka5 Kc3 43. Tf2 Ta1 44.

Te2

Jeg var meget tæt på at spille 44. f4!?,
og det vinder. Ideen er Tf3† og Tg3,

og selv om han når at slå nogle af
mine bønder, har jeg nok tilbage til
at vinde.
44... g5
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45. g3?

45. Te5 Kb3 46. Kxa6 Txa4† 47.
Kb5 Tb4† 48. Kc6 g4 49. Txh5 gxf3
50. Th3! vinder. 45. f4! er også godt,
men igen kræver det præcis bereg-
ning.
45... h4! 46. gxh4 gxh4 47. Te3† Kc2

48. Te4? h3 49. Kxa6 Th1?

Tillader 50. Te2! med gevinstchan-
cer, 49... Kd3! holdt let.
50. a5 Txh2 51. Th4 Kd3 52. Kb7 Tb2†

53. Kc7 Tc2† 54. Kb6 Tb2† 55. Kc5

Tc2† 56. Kb5 Tb2† 57. Ka6 h2 58. Ka7

Ke3 59. f4 Kf3 60. f5 Kg3 61. Th8 Tb5
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... WORLD CUP 2011

Peter Heine Nielsens

matcher:

1. runde:

Peter Nielsen Heine (DEN) ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 5

Evgeny Postny (ISR) ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 3

2. runde:

Peter Nielsen Heine (DEN) ½ ½ ½ 1 2½

Michael Adams (ENG) ½ ½ ½ 0 1½

3. runde:

Peter Nielsen Heine (DEN) ½ ½ 1 1 3

Mircea-Emilian Parligras (ROU) ½ ½ 0 0 1

4. runde:

Peter Nielsen Heine (DEN) 0 1 0 1 0 0 2

Vugar Gashimov (AZE) 1 0 1 0 1 1 4
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62. a6 Txf5 63. Kb7 Tf7† 64. Kb6 Kg2

65. a7 Txa7 66. Txh2† Kxh2 67. Kxa7

½-½

Krævende omkampe
Det andet ordinære parti blev en kort
remis, hvorfor matchen endte i hur-
tigskak-omkampe. 25 minutter pr.
spiller + 10 tillægssekunder pr. træk.

1. omkampsparti var blevet hur-
tigt remis, efter at jeg lidt heldigt
havde reddet mig en trækgentagelse,
efter med hvid at have sat en bonde
i slag. 2. parti startede dog ikke umid-
delbart, men vi skulle afvente at
samtlige andre omkampartier skulle
slutte, før vi efter 10 minutters yder-
ligere venten kunne gå i gang.

Når et parti er afsluttet, skal man
forlade spillelokalet, da man betrag-
tes som tilskuer, men er man ikke
tilbage til partistart, taber man par-
tiet. En relevant problemstilling er,
hvordan man skal kunne vide, hvor-
når partierne starter, når man ikke
må opholde sig i spillesalen.

Jeg satte mig op på tilskuerplad-
serne med en bog, og fordrev tiden,
indtil vi igen skulle starte. Lidt ab-
surd i en pause midt i en World Cup
omkamp at sidde og læse Jussi Ad-
ler Olsen, men det holdt nervøsite-
ten fint på afstand.

Fejl besvaret med fejl
Jeg fik jeg hurtigt en komfortabel
stilling i 2. omkampsparti, og så
pludselig en af den slags chancer, der
havde gjort ondt at kikse, hvis mat-
chen var endt anderledes:

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)
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Evgeny Postny
Israel (2618)

Hvid har netop spillet 14. Sc3-a4??
Efter det bedre 14. Sb1 stod Sort fint
efter 14... a5, men nu...
14... Ld7??

Den udsatte springer falder i øjnene,
og jeg fornemmede, at dette kunne
være en kæmpe chance for at afgøre
matchen. Tankerne gik i den rigtige
retning, men det vindende 14... De8!
blev desværre forkastet, fordi jeg
ikke kunne finde noget afgørende ef-
ter 15. a3!?, da 15... Tb8 16. axb4
Txb4 17. Dc2 ikke fører nogen veg-
ne. Hvad jeg overså var, at efter 15...
a5! 16. axb4 axb4 forsvarer det hvide
tårn fra a1 ganske vist springeren,
men det opvejes af, at Sorts tårn nu
også truer på a4. Og da 17. Dc2
besvares med 17... Lf5, er der intet
forsvar mod truslen Ld7 med offi-
cersgevinst på a4! I stedet blev par-
tiet remis efter 39 træk.
½-½

Tårn i slag i lynskakken
10 minutter + 10 sekunders partierne
endte remis, så nu er vi fremme ved
5 minutter + 3 sekunder. Inklusive
ventetiden, og den var nok længere
end selve partierne, var vi ved at
runde de 5 timer, hvilket sammen
med nerver nok er den mest rea-
listiske måde at forklare følgende på:
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Evgeny Postny
Israel (2618)

Jeg har i en længere fase været bagud
med to bønder, men har i de sidste
par træk fået den ene igen ved en
dobbelttrussel på a4 og e2. Gave-
regnen skulle dog tage til:
42. h5?? Dxc2!

Tårnet blev slået øjeblikkeligt, og
Postny lignede, forståeligt nok, en
mand i chok. Nerver, træthed og
stress.
43. e3 Dc1† 44. Kf2 Dc2† 45. Kf1

Db3?!

Panik, og jeg erindrer følelsen af ikke
at ane, hvor den dronning var på vej
hen. I fred og ro foran computeren
føles 45... Dh2! 46. hxg6 hxg6 fulgt
af Dh7 og Lg7 simpelt.
46. Sd6 Txe3 47. hxg6 hxg6 48. Sxe8

48. Sxf7 for at slå sig igennem på
den lange diagonal var vel en bedre
chance, men flere ting vinder, enk-
lest 48... Dxc3! da 49. bxc3 Te1†
fulgt af 50... T8e2† sætter mat eller
vinder dronningen tilbage, med mer-
officer til Sort.
48... Txe8 49. Td7 Db5† 50. Kg2 De2†

51. Kg1 De3† 0-1

Pludselig chance
Postny var tydeligt rystet, men pau-
sen før 2. lynparti (matchens 8. parti
i alt!) så ud til at bekomme ham godt.
Jeg vandt dog hurtigt en bonde i åb-
ningen, blot for at sætte den i slag
igen. I diagramstillingen troede jeg
igen alt under kontrol, og først da
jeg kom tilbage til hotellet opdagede
jeg, at den fornemmelse vist ikke var
helt nøjagtig:

Foto: Cathy Rogers.

Evgeny Postny havde chancen til det sidste.
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Israel (2618)
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Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Jeg har netop slået Sorts bonde på
d4 med 23. Sf3xd4, og efter 23...
Dg6 24. Tc6 Dg4 25. Txb6 forløb
partiet absolut, som jeg kunne øn-
ske det. Men i diagramstillingen
havde han store sin chance for et
comeback: 23... De5! truer nemlig
tårnet på c7 samt springeren på d4.
Begge dele kan ikke dækkes samti-
digt, og Hvid taber derfor en officer.
1-0

2. match:
Michael Adams

I næste runde ventede engelske Mi-
chael Adams. Han har tidligere væ-
ret i to VM/World Cup finaler, men
har rundet de 40 og er ikke længere
helt i verdenseliten. Dog stadig med
et noget højere ratingtal end jeg. Og
ikke en drømmemodstander for mig
rent stilmæssigt. For umiddelbart
matcher vores styrker hinanden,
hvad jeg gør godt, gør Adams gan-
ske enkelt bedre!

Åbningsfasen anså jeg som bed-
ste chance, og jeg ville helt klart have
flest mulige skarpe teoridueller.
Adams er dog ikke dårligt forberedt,
tværtimod – hans forberedelser er
blot baseret på stærk modstand, og
soliditet er hans varemærke. Hvilket
gjorde, at det ikke var nemt at finde
brugbare ideer med hvid, og under
træningslejren spurgte jeg Anand,
hvordan jeg optimerede mine chan-
cer imod Adams – og fik det interes-
sante svar: ‘Vind over Postny!’

Anands pointe er god, dels er det
ikke sundt at bekymre sig over, at
man ikke kan finde de store ideer
imod Adams, når man først skal
møde Postny, dels er Adams for ru-
tineret til at lade sig besejre i åbnin-
gen.

Mislykket pres
Efter remisen med sort i første ordi-
nære parti (se Skakbladet nr. 5), var
jeg opsat på at prøve at sætte Adams
under maksimalt pres i 2. parti, selv
om det medførte betragtelig risiko.
At dette var tanken, er unægtelig
svært at se ved gennemspilning af
partiet, men kort før, jeg byttede
begge sæt tårne og tilbød remis,
havde jeg faktisk en lille chance for
fordel. Mere agressivitet var der i
1. omkampsparti, og det var ved at
gå galt:

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Michael Adams
England (2715)

Katalansk / E04

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 dxc4

I 2. parti spillede han 4... Lb4† og
vælger nu en anden variant, han har
på sit repertoire mod katalansk.
5. Sf3 Lb4† 6. Sbd2!?

En kendt gambitvariant mod 4...
Lb4†, men dér behøver Sort ikke at
modtage offeret. Jeg prøver at ud-
nytte, at han allerede har slået på c4,
og håbede at overraske ham. Hans
tidsforbrug til de følgede træk tydede
på, at var lykkedes.
6... b5 7. 0-0 0-0 8. a4 c6 9. axb5 cxb5

10. Sg5!?

En nyhed, specifikt forberedt til den-
ne match. Fra først i forberedelserne
at have været meget optimistisk op-
stod der desværre en del problemer.
Dels altså, at efter 4... Lb4† behøver
Sort ikke at tage bonden, dels at 7...
a5!? også er yderst relevant for Sort.
Og så at selve hovedideen måske
ikke var så god!
10... Sd5 11. e4

Pointen. Adams tænkte her lidt tid
og gør så det, han er god til. Ikke

noget med komplekse løsninger og
at tillade evt. forberedelser – han ta-
ger den pragmatiske mulighed, der
er  i stillingen.
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11... Dxg5!

11... Sc7 samt andre springertræk er
interessante, og det var underhol-
dende at analysere varianter som
f.eks. 12. Sxh7! Kxh7 13. Dh5† Kg8
14. e5 Sd5? (14... De8! og Sort er
fint med) 15. Se4 f6 16. Sxf6† gxf6
17. Lh6 Dd7 18. Tae1!? Lxe1 19.
Txe1 Df7 20. Dg4† Kh8 21. Lxf8 f5
22. Dh4† Kg8 23. Lxd5 exd5 24. e6
Lxe6 25. Dh6 Sd7 26. Le7! med klar
fordel.
12. exd5 exd5 13. Sxc4 Dd8

Da jeg på et tidspunkt i træningslej-
ren fandt lidt jordforbindelse midt i
analysen af alle ofrene og tænkte tan-
ken: hvordan vil Adams reagere ved
brættet efter 10. Sg5!?, begyndte jeg
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Foto: Arild Rimestad.

Michael Adams var favorit mod Peter Heine

Nielsen, men tog nederlaget sportsligt.
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at se lidt på denne stilling og var ikke
videre entusiatisk på Hvids vegne,
men besluttede mig for, at 14. Se5!
trods alt gav visse chancer for for-
del, og i hvert fald ikke var bedre for
Sort. Ved brættet derimod kom den
tanke, at 14. Se3 Le6 15. Db3 Sc6?
16. Ta6 vinder, og alt for hurtigt
spillede jeg derfor:
14. Se3? Le6 15. Db3 a5 16. Sxd5 Sc6

Det har udviklet sig helt skævt. Fra
at spille en nyhed og presse ham til
at tænke en del, har jeg indhentet ham
på tiden, min springer er bundet, og
han truer på d4.
17. Td1

17. Le3 Kh8! og der er intet at gøre
mod Se7, og jeg taber springeren
pga. bindingen.
17... Tc8 18. Lf4?

Ud fra tanken, at jeg skal vinde et
tempo ved at lade ham true mig til
f3. En alt for generel tanke, sidste
chance for at udligne var 18. Df3!
Lxd5 19. Dxd5 Dxd5 20. Lxd5 Tfd8
21. Lxc6 Txc6 22. Ld2!, der sikrer
afvikling efter 22... Lxd2 23. Txd2
a4 24. d5! Tc5 25. d6 Tc6 26. Td5.
18... a4 19. Df3 Lxd5 20. Dxd5 Dxd5

21. Lxd5 Tfd8 22. Lxc6 Txc6 23. d5
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Adams tænkte her nogen tid, spil-
lede...
23... Tc4?

... og tilbød remis, hvilket jeg omgå-
ende modtog. Set i bakspejlet et me-
get afgørende moment. Jeg frygtede
23... Tc2, men mente at have et vist
modspil, og Adams har sikkert væ-
ret godt tilfreds med remis som Sort
og derfor været tilbøjelig til overbe-
vise sig selv om, at modspillet var
reelt. Efter 23... Tc2! havde jeg plan-

lagt 24. d6 (24.Tac1!? er en klart
bedre chance) 24... g5! (jeg så, at 24...
Txb2?! 25. d7 La5 26. Tac1 a3 27.
Td6 a2 28. Ta6 klarede remis) 25.
Le5! f6! 26. Lxf6 Txd6 27. Txd6
Lxd6, hvor jeg håbede at have remis-
chancer, men formentlig er det nær-
mest tabt. Der truer Lc5 og 28. Ld4
Lf8! efterlader ikke rigtig andet end
et forfærdelig passivt tårnslutspil,
f.eks. 29. h3 Lg7 30. Lxg7 Kxg7, og
Sort vinder nemt.
½-½

Jeg var lettet over, at det ikke gik
værre, og i forhold til matchstrate-
gien var det fint at være nede på, at
ét parti kunne afgøre det, også selv
om jeg var Sort og undertippet. Jeg
brugte pausen mellem partierne på
at følge sportspsykologens råd, og
tænkte tilbage på tidligere omkampe
i matcher, hvor ting var lykkedes i
kritiske situationer.

Michael Adams
England (2715)

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Siciliansk / B50

1. e4 c5 2. Sf3 d6

Egentlig i mangel af bedre. Jeg havde
fravalgt at spille mine normale åb-
ninger, så der ikke rigtig andre mu-
ligheder end dragen. Og jeg forven-
tede, at han ville afvige, men gæt-
tede desværre ikke hvordan.
3. Sc3 Sf6 4. d4 cxd4 5. Dxd4!?

Karakterisk nok træffer Adams et
begavet praktisk valg. Han får en
typisk siciliansk stilling, men und-
går dragen. Objektivt er stillingen fin
for Sort, men Adams’ fortrolighed
med stilllingen er klart større end
min, hvilket kommer til at fremgå af
åbningsfasen.
5... Sc6 6. Lb5 Ld7 7. Lxc6 Lxc6 8. Lg5

e6 9. Dd3!?

Denne lille nuance i forhold til det
mere gængse 10. 0-0-0 Da5 11. Dd3
betyder, at Sort ikke har 11... Da6!
med godt spil.
9... Le7 10. Sd4 0-0 11. 0-0-0 Tc8 12.

f4 Da5 13. Kb1 Tfd8 14. g4
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Umiddelbart har begge parter lavet
naturlige træk, men mens Adams har
en konkret plan med fremrykning på
kongefløjen, er mit spil bare optisk
pænt. For fremstødene e6-e5 eller
d6-d5 fungerer ikke pga. Sf5 eller
e4-e5, og det er svært at foreslå gode
træk, der forbedrer den sorte stilling.
Jeg overvejede det desperate 14...
b5!?, der i grunden ikke er så dumt,
men valgte at prøve at holde sam-
men på stillingen fremfor at begynde
at ofre.
14... Le8 15. f5

Giver mig positionelle problemer, da
jeg ikke kan spille 15... e5 pga. 16.
Sb3 fulgt af Lxf6 og Sd5. Hvid truer
ikke direkte fxe6, da Lg5 hænger,
men med 16. Ld2!, der også lægger
op til Sd5, bliver truslen reel, hvor-
for jeg må agere.
15... Ld7

Mit spil er på en træk-for-træk basis,
hans hertil et sammenhængende
hele.
16. Thg1 Da6 17. Df3 Tc4 18. Lc1 e5

19. g5!

Her tikkede mit ur under to minut-
ter, før jeg ofrede kvaliteten. Der er
ikke andet, problemet var, at offeret
ikke er specielt godt heller.
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19... Txc3

Adams tøvede her, og til min store
overraskelse kom efter nogle minut-
ter ikke det træk, jeg frygtede, men...
20. Dxc3?

20. bxc3! exd4 21. gxf6 Lxf6 22.
cxd4 kan måske umiddelbart ligne
lidt modspil for Sort, men Hvids
konge er relativt sikker med en løber
på b2, og Tg2 kombinerer dublering
i g-linien med overdækning af c2.
Jeg kan kæmpe, og computerne in-
sisterer på en del kompensation, men
at jeg er i store problemer er oplagt.
20... Sxe4!

Under partiet overvejede jeg ikke
muligheden 20... exd4!?, tiden var
jo knap. Computerne finder ikke
umiddelbart Adams’ pointe, men
efter lidt tid står det klart, at det ikke
er 21 Dxd4 Se8 med sort fordel, men
det spektakulære dronningoffer: 21.
gxf6!! der var grunden til, han brugte
tid ved forrige træk. Efter 21... dxc3
22. Txg7† holder Sort ganske vist
remis på to måder, men i praksis har
Hvid alle chancer, og hele tiden en
forceret remis i baghånden. Første
del af partiet har været meget ensi-
dig, og anden del bliver det også –
men med rollerne byttet om.
21. Df3 d5

Sportspsykologien kalder det ‘flow’,
når alt andet forsvinder ud af tan-
kerne, og der kun er fokus på opga-
ven. Tidligere i partiet var der nega-
tive tanker, der pressede sig på, og
jeg bekymrede mig om resultatet, og
den sandsynlige exit. Herfra erindrer
jeg kun én ting, tanker om skaktræk.
At der kun er to minutter på uret, og
at partiet er afgørende vigtigt, regi-
strerer jeg ikke.
22. Sb3 Dc6!

Dækker d5 og kigger mod c2. På
22. Sa5 har jeg 22... Db5!
23. h4 g6!

Vigtigt. Fra f5 kan min løber kom-
binere angreb mod hans konge med
forsvar af min egen, da et senere hxg6
nu altid besvares med Lxg6!
24. f6 Lf8 25. Sd2 Sd6

Undgå afbytninger – og ikke falde
for 25... Lf5? 26. Sxe4 Lxe4 27.
Dxe4! dxe4 28. Txd8.

26. Sf1? Lf5

Intet tidsspilde med dækning af d5,
men angreb mod c2 – og på 27. Se3
har jeg 27... Le4!
27. Db3 Sc4 28. Tg2 d4

Med tempo gøres plads til et evt. Td5.
29. Tf2 Le6

Truer 30... Sd2† og tvinger hans
dronning væk fra kongestillingen.
30. Dg3 e4 31. h5

Hans modspil er ikke reelt, på hxg6
har jeg altid fxg6, og h7 når aldrig at
blive svag.
31... e3!

Truer hans tårn, og afskærer hans
dronning, så Sa3†-motiverne er re-
elle. Adams har hånden nede ved
springeren, og vil til at slå på e3.
Binding i d-linien! 32. Sxe3 Sxe3
33. Lxe3 dxe3 34. Txd8 Dh1†. Alt
under kontrol.
32. Th2
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32... Sa3†!

Bonde-a2 kan ikke dækkes, jeg har
e3-e2, der afskærer hans tårn på 2.
række.
33. bxa3 Dc4

Kigger mod a2 og e2. 34. Lb2 Dxa2†
35. Kc1 Lxa3 36. Lxa3 Da1† er mat.
34. c3 e2! vinder.
34. Lxe3 Dxa2† 35. Kc1 dxe3

På 36. Txd8 er Da1 mat, og på 36.
De5 har jeg Lxa3†. Adams lader uret
køre ned på 1 sekund og giver så op.
Der er mat i 2 træk.
0-1

En fantastisk fornemmelse. Adams
agerede som perfekt gentleman, og
ønskede mig roligt held og lykke i
morgendagens match, trods at det for

ham må have været en stor skuffelse.
For mig var det lidt en skaklig drøm,
der gik i opfyldelse, og der gik nok
lidt tid, før jeg faldt ned igen. Men
efter et besøg på den georgiske re-
staurant samt efterfølgende gåtur i
mindeparken for ofrene i fædrelands-
krigene, var fokus efterhånden på,
at jeg nu pludselig var i en meget
uventet situation. 3. runde ved en
World Cup, og favorit!

3. match:
Mircia-Emilian Parligras

Om jeg var blevet realist, eller blot
ikke befandt mig vel i favoritrollen,
skal jeg ikke vurdere, men lidt
skræmmende var det, at nok havde
min modstander i 3. runde, den 30-
årige rumænske GM Mircia-Emilian
Parligras kun 2636 i rating, men i
sine to matcher havde han slået Yu
Yanghi (2672) 2-0 og derefter
Almasi (2726) 1½-½. Så der ven-
tede en udhvilet modstander, jeg
grundlæggende intet vidste om, og
som jeg ikke havde skænket en tanke
i forberedelserne inden turneringen.

Jeg var taget alene til turneringen
uden sekundant, men havde heldig-
vis en del ressourcer at trække på.
Især den unge norske GM Jon Lud-
vig Hammer, som, finansieret af
DSU, aftalte at hjælpe mig som on-
line-sekundant. Det fungerede fint,
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og derudover trak jeg på flere ven-
ner, som også var behjælpelige med
input eller direkte analysearbejde.

Det gør en stor forskel energimæs-
sigt, at man har folk, der tager hånd
om ens problemer. Især før det hvide
parti følte jeg det som et solidt ryg-
stød at vågne op til en inbox, der fra
tre forskellige hjælpere havde svar
på de bekymringer, jeg havde. Det
betød, at jeg til partiet samt til om-
kampen dagen efter kunne fokusere
på justeringer og repetition, samt væ-
sentligst afslapning, fremfor selv at
skulle gøre arbejdet.

Remis med sort
Jeg blev moderat udspillet i det tid-
lige midtspil i 1. parti, men senere
misbrugte han en god chance for at
sætte mig under pres, og i diagram-
stillingen, hvor han oplagt havde mi-
stet kontrollen, tilbød jeg remis med
mit sidste træk, 25... Se3-f5.

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)
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Mircia-Emilian Parligras
Rumænien (2636)

Efter 26. d5 Sxg3 27. Td1 Se4 28.
Lf4 sikrer både Tc2-c6 eller Lc7 fulgt
af d5-d6, at Hvid ikke er i proble-
mer. ½-½

Alt for fredelig
Mit indtryk af Parligras var ikke ble-
vet klarere, om end jeg som nævnt
følte, at jeg var ved at blive udspillet
i midtspillet, men så til gengæld kom
igen. Med hvid ved stillingen ½-½
er idealet risikofrit pres, i hvert fald
som favorit. Pres blev der nu ikke
det store af, og 2. parti var begiven-
hedsløst indtil dette:

Mircia-Emilian Parligras
Rumænien (2636)
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Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Mit spil har været for optisk, og jeg
har placeret brikker på felter, hvor
de måske ser velplacerede ud, men
ikke rigtig foretager sig noget. Slemt
er det på ingen måde, men jeg brød
mig ikke om trenden og havde mest
lyst til at tilbyde remis. Jeg beslut-
tede mig dog for ikke at vise svag-
hed og spillede:
18. a3 a5?

Her tilbød han remis, som jeg tog
imod efter et minut eller to. Jeg var
påvirket af tankerne trækket forin-
den og var i den tilstand, hvor man
tilpasser de skaklige argumenter til,
hvad man gerne vil. Jeg så, at jeg
havde 19. c5! Lc7 20. cxb6 Lxb6
21. b4, men tænkte, at 21... axb4 22.
axb4 La6 trods alt var fint for Sort.
Måske, men dog behageligt for Hvid.
Men værre, 21. Sc3! sikrer klar for-
del. 21... c5 duer ikke pga. taktiske
motiver i den lange diagonal, og
derfor kommer 22. Sa4 med kontrol
over c5 med en yderst komfortabel
stilling. Sort kan naturligvis forsvare
sig, og holder nok remis ved godt
spil, men absolut en stor chance at
give fra sig. Det tog lidt tid at komme
sig over det, men den eneste måde at
undgå at ærgre sig over den for-
spildte chance er at vinde omkam-
pen dagen efter.
½-½

Videre – med lidt hjælp
Omkamp igen! Nerverne begyndte
at melde sig, for nok var de sports-
lige forventninger mere end indfriet
med sejren over Adams, men dette

var naturligvis en fantastisk chance
til at nå 4. runde. Jeg forberedte mig
ganske lidt, stolede på arbejdet fra
de seneste dage og på sekundantens
råd, slappede af og gik en lang tur.
Fysisk aktivitet er en god medicin
mod nerver. Et par stykker havde
nævnt for mig, at Parligras tidligere
var meget nervøs, og selv om dette
virkede under kontrol hidtil i World
Cup’en kunne det ligne, at de gamle
dårligdomme dukkede op igen un-
der pres, for omkampen gik uventet
smertefrit, om end det krævede lidt
hjælp fra hans side:

Mircia-Emilian Parligras
Rumænien (2636)

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Engelsk / A38

1. c4 c5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sf3 Sc6

5. Sc3 Sf6!?

Jeg plejer altid at spille 5... e6, så
dette var ment som en overraskelse.
6. d4 cxd4 7. Sxd4 0-0 8. 0-0 Sxd4 9.

Dxd4 d6 10. Dh4

Klart mere gængs er 10. Dd3, som
var det eneste, jeg var forberedt
imod.
10... Le6 11. Lg5 Da5 12. Ld2 Tac8 13.

b3 b5?

Spillet med tanken om at straffe dels
hans mærkelige Dh4, men især ma-
nøvren Lg5 og tilbage til d2. Hans
svar kom nærmest omgående, og jeg
måtte indse, at jeg havde sat en bonde
i slag.
14. Dg5!

Binder via 5-række, og dækker sam-
tidig løberen på d2.
14... Tc5

Bedste chance, og heldigvis er der
masser af modspil.
15. Sxb5!

Pointen.
15... Db6 16. Df4 Sg4!?

Om end ikke fuldt tilstrækkeligt er
det et træk med giftige taktiske poin-
ter. Måske er 16... Sh5 objektivt
bedre, men ud fra en praktisk syns-
vinkel anså jeg 17. De3 Lxa1 18.
Txa1 som meget lovende for Hvid,
der har bonde og løberpar for kvalite-
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ten. Jeg skal i hvert fald forsvare mig
præcist, hvor det efter partitrækket
er ham, der sættes under pres.
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17. Lc3?

17. Tad1! beholder merbonden, men
kræver, at man ser 17... Tf5 18. Le3!!
der analogt med tidligere i partiet ig-
norer, at egen dronning står i slag,
men truer modpartens og samtidig
konsoliderer. Jeg må leve med 17...
Sxe3 18. Dxe3 Tc5 men godt er det
ikke.
17... Tf5! 18. Ld4??

18. Dxg4! Txf2 og nu 19. Ld4! for i
vanlig stil at angribe Sorts dronning
fremfor at flytte sin egen redder re-
misen.
18... Lxd4 19. Dxd4
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19... Txb5!

Vinder officer og parti.
20. Dd2 Tc5 21. Tad1 a5 22. Df4 a4

23. Td3 axb3 24. axb3 Sf6 25. h3 d5

26. cxd5 Sxd5 27. Dh4 Sf6 28. g4 h5

29. g5 Sh7 30. Tg3 Tb8 31. Td1 Td8 32.

Ta1 Dc7 33. Lf3 Tc1† 34. Txc1 Dxc1†

35. Kh2 Dc5 36. Kg2 Td4 37. e4 Td2

0-1

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Mircia-Emilian Parligras
Rumænien (2636)

Hollandsk / A80

1. d4 f5!?

At skulle vinde med Sort er ikke let,
og han søger at kompliceret spil. Jeg
tillader dog ikke stonewall-struktu-

rer, men vælger en gammel favorit.
2. Sc3!? Sf6 3. Lg5 c6 4. e3 Db6 5. Tb1

Se4 6. Sxe4 fxe4 7. c3 Da5 8. Lf4 Dxa2

9. f3 d5 10. fxe4 dxe4 11. Se2 Lf5 12.

Sg3 g6 13. Le2 Sd7 14. 0-0 Lg7 15.

Sxf5 gxf5 16. b3 Da5 17. Lc4 0-0-0 18.

b4 Db6 19. Le6
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Han har provokeret mig til at ofre en
bonde, men kompensationen var
overvældende, og i diagrammet er
den blevet afgørende. Bonde-f5 fal-
der, og han kan stadig ikke røre sig.
19... Thf8 20. Db3 Tf6 21. Lg5 Lh6 22.

Lxf6 Lxe3† 23. Kh1 exf6 24. Lxf5 Dc7

25. Tbe1 opgivet

Et typisk forløb i den slags partier.
Når det går galt for den gamblende
part, går det helt galt.
1-0
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Peter Heine Nielsen og Vugar Gashimov ved starten på deres dramatiske match. Nordmanden Karl-Johan Rist er matchleder.
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4. match:
Vugar Gashimov

I 4 runde ventede den 25-årige aser-
bajdsjaner Vugar Gashimov. Ratet
2760 var han naturligvis favorit, og
jeg var ikke specielt optimistisk. Det
var jeg i grunden heller ikke mod
Adams, men vurderingen af chan-
cerne er ikke specielt væsentlig, det
er det derimod, at man søger at opti-
mere dem, man har. Og det mente
jeg mod Gashimov bedst skete ved
at spille tørt og teknisk. For hans stil
er efter min opfattelse at påtage sig
en dårligere, men kompleks stilling,
og så prøve at udspille modstande-
ren derfra. Han har korrigeret lidt
derpå, i absolutte topturneringer,
men jeg følte mig overbevist om, at
han ville være ligeglad med, om han
fik fordel i åbningen, men blot satse
på at få en spillelig kompleks stil-
ling.

Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2760)

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Spansk / C67

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0

Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5

Sf5 8. Dxd8† Kxd8

Jeg valgte berliner-slutspillet ud fra
en vurdering af spillestil, samt i man-
gel af bedre. Gashimov er selv dra-
geekspert, og en skarp sicilianer vil
være at søge direkte mod stillings-
typer, der passer ham perfekt. Jeg
undersøgte et par andre muligheder
sammen med Jon Ludvig Hammer
aftenen inden, men besluttede mig
for, at de ikke rigtig fungerede, hvor-
for det endte med en berliner.
9. Td1†

En finesse der er på mode. Ideen er
at tvinge den sorte konge til e8. Der
går den dog ofte alligevel hen, hvori-
mod Hvid ideelt set hellere vil have
a-tårnet på d1.
9... Ke8 10. Sc3 Le7

Egentlig anset for upræcist, da den
følgende afbytning skulle være svagt
fordelagtigt for Hvid, men i det føl-
gende går det fint.

11. Lg5 h6 12. Lxe7 Sxe7 13. Sd4 Ld7

14. Td3 Td8 15. Tad1 Sd5 16. Se4 Sf4

17. T3d2 Ke7 18. f3 Lc8 19. Kf2 The8

Jeg brugte en del tid, men er godt
tilfreds med stillingen. Alle mine
brikker er med, og passer han ikke
på, bliver e5 svag.
20. g3 Sh3† 21. Ke3 Sg5 22. f4 Sxe4

23. Kxe4 g6 24. f5!?

En praktisk god beslutning, og ty-
pisk Gashimovs optimistiske stil.
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Mit valg i denne stilling fejler ikke
det store, men der var bedre mulig-
heder. Objektivt bedst er...
a) 24... Td5!?, da jeg på ingen måde
står dårligere i komplikationerne ef-
ter 25. g4 Kf8 (truer på e5) 26. Sf3
Ta5! 27. a3 c5. Nu truer jeg med 28...
Ta4†, der vil underminere hans struk-
tur. Gashimov havde utvivlsomt spil-
let 28. e6!? med komplikationer, som
dog ikke er dårlige for Sort.
b) 24... Lxf5†!? undlod jeg, da jeg
frygtede at tårnslutspillet efter 25.
Sxf5† gxf5† 26. Kxf5 Txd2 27.
Txd2 Tg8 28. Tf2! var problematisk
for mig. Tanken er, at Sorts majori-
tet på dronningefløjen ikke er meget
værd sammenlignet med Hvids på
kongefløjen, samt at jeg ikke kan
aktivere mit tårn i g-linien, da han
efter Ke4 altid har Tf4 som svar på
Tg4†, og i det hele taget truer Ke4
fulgt af Tf6 eller Tf4-h4. Men f.eks.
28... a5 fulgt af 29... c5 og et veltimet
modspil i d-linien gør, at jeg holder
remis uden synderlige problemer.
24... Txd4†?! 25. Kxd4 Lxf5 26. Kc3

a5 27. a3 Le6 28. Td4 c5 29. Tf4 h5?!

En beslutning jeg var meget utilfreds
med under partiet. 29... b6! som pro-
fylakse imod hans b4-fremstød ville
gøre, at de problemer, jeg i partiet
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har med b7-bonden, forsvinder,
hvorfor jeg står fint.
30. b4! axb4† 31. axb4

Ud over irritationen ved at sidde med
et unødvendigt valg, er valget ej hel-
ler nemt. 31... cxb4† 32. Txb4 truer
på b7, og selv om jeg står solidt og
kan forsvare mig, er det passivt. Jeg
vælger det aktive, men det koster den
bonde, jeg havde for kvaliteten.
31... Ta8 32. bxc5 Ta3† 33. Kb2 Ta2†

33... Te3!? 34. Tb4 Lc8! vinder e-
bonden, og sikrer rimelige remis-
chancer.
34. Kb1 Ta5 35. Tb4 Txc5 36. Txb7 Lf5

37. Td2 Le4 38. Ta7 Ke6 39. Te2 Kxe5

40. Ta4 f5

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

Tidnøden er overstået, og den er gået
godt. Jeg har en del kompensation
for kvaliteten, og mine brikker dæk-
ker hinanden. En plan som Kf6-g5
fulgt af h4 ligner modspil til remis.
41. Ta6!?

Et træk vi begge havde beregnet på i
tidnøden, og som vi begge troede
vandt en bonde! Men dette er træk
41, og jeg har rigelig med tid til at
falde til ro og indse, at vi så et fata
morgana. Gashimov blev klar over
det efter træk 40, hvorfor han tænkte
lidt tid, men ikke fandt andre træk.
Jeg reagerer desværre for impulsivt
og overser det meget simple 41... c6!
der blokerer 6-række og sikrer mig
remis ret ukompliceret.
41... g5?? 42. Tg6 g4 43. Th6 Kd4 44.

Txh5 Lf3 45. Td2† Ke3 46. Td3† Kf2

47. Kb2 Le4 48. Tc3 Tb5† 49. Kc1 c6

I det mindste fik jeg min konge ind
bag hans linier, samt alle mine brik-
ker til at dække hinanden. Jeg troede
– berettiget – at jeg havde gode
remischancer.
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50. Th8 Kg2

50...Ta5! er det rigtige, hvor jeg truer
med at aktivere tårnet, og eventuelt
angribe h2. Sort holder remis rela-
tivt enkelt.
51. Tc4 Te5 52. Td4 Lf3 53. Td2† Kg1

54. Kb2 Te3 55. Th7 Le4 56. Td1† Kg2

57. Td2† Kg1 58. Te7!

Sætter mig i en slags træktvang, da
jeg helst skal parere med Lg2 (giver
kongen adgang til h2), i fald han
spiller Ta7 med mattrussel.
58... Kh1?

Der er stadig remischancer efter 58...
c5! med ideen 59. Ta7 Lg2.
59. Tf2! Kg1

Eller 59... Te1!? 60. Txf5 Lxf5 61.
Txe1† Kxh2 62. Te3 Kg2 63. Kc3
Kf2 64. Te5! (64. Kd2 Lxc2!) 64...
Lc8 65. Kd2 Kxg3 66. Ke3 og Hvid
vinder ligeledes. Mit modspil med
g-bonden er ikke reelt, da bonden
ikke kommer videre, og jeg ikke kan
forsvare c6.
60. Txf5 Lxc2 61. Tf1† Kxf1 62. Txe3

Ld1 63. Kc1 Lf3 64. Te5 Kg1 65. Th5

Lg2 66. Kd2 Lh3 67. Ke3 Kxh2 68. Kf2
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Desværre nåede kongen frem i tide,
men jeg har kæmpet forgæves en
stund allerede.
68... c5 69. Txc5 Lg2 70. Tc4 Lh3 71.

Ta4 Kh1 72. Ta1† Kh2 73. Tg1 1-0

En svær situation
Udgangspunktet for 2. parti var ikke
ideelt, og sportspsykologens råd om
at ihukomme lignende situationer,
hvor ting var lykkedes, var ej heller
nemt. For jeg er kun én gang kom-
met tilbage i en match, og det var i
lynskak, og jeg har aldrig slået en så
højt ratet modstander. For at gøre det

mere overkommeligt opstillede jeg
nogle delmål, og godt en time før
partistart, fortalte jeg min kæreste via
skype, at det vigtige var at fastholde
en lille fordel, gøre stillingen teknisk,
og især at partiet fortsatte og blev
langt, så hans nerver kunne komme
i spil.

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2760)

Slavisk / D10

1. d4 d5 2. c4 c6

Gashimov spiller oftest benoni, men
med remis lig med kvalifikation, var
det ingen stor overraskelse, at han
valgte sit solide alternativ, slavisk.
3. Sc3 Sf6 4. e3

Som mod Postny fravælger jeg det
skarpere 4. Sf3. Planen var som
nævnt at få et langt parti, ikke en
kort intens kamp med hurtig afkla-
ring.
4... g6 5. Sf3 Lg7 6. Le2 0-0 7. 0-0 dxc4

Mod Anand forrige år valgte han 7...
Lg4, men i denne turnering havde
han runden forinden mod Toma-
shevsky spillet det mere gængse
partitræk.
8. Lxc4 Lg4 9. Le2!?

Tidligere kom altid 9. h3 Lxf3 10.
Dxf3 Sbd7 11. Td1 e5 12. d5 e4!,
men man er ved at nå til den opfat-
telse, at Sort dér nærmer sig udlig-
ning. Partitrækket holder flere brik-
ker på brættet.
9... Db6 10. Dc2 Sbd7 11. Td1 Lxf3 12.

Lxf3 e5

Hertil som i hans parti mod Toma-
shevsky, som fortsatte med 13. Sa4
uden at få nogen særlig fordel.
13. dxe5!?

Dette træk diskuterede jeg med Jon
Ludvig dagen inden, og jeg var godt
tilfreds med Hvids chancer. Magnus
Carlsen mindede mig senere om, at
vi for seks år siden havde diskuteret
stillingstypen, der nu opstår. Ved
individuelt EM 2005 havde jeg nem-
lig uden held prøvet at overbevise
ham om, at Hvid ganske enkelt har
en solid fordel i kraft af løberparret!

13... Sxe5 14. Le2 Tfe8 15. h3 h6 16.

Ld2

Dette var mit planlagte træk mod
15... Tfd8, så hvorfor ikke her? Men
16. e4! fulgt af Le3 ser godt ud, og at
hans sidste træk lægger op til 16...
g5 som svar, bør ikke skræmme – f5
ligner da et fantastisk felt til en sprin-
ger.
16... Dc5 17. Tac1 Tad8 18. a3 Sed7

19. b4 De7
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Så langt var vi stadig nogenlunde i
mine forberedelser. Ikke eksakt
samme stilling, men stort set. Dér
virkede a4 glimrende, da han ikke
kunne slå på b4 med succes, så lidt
for hurtigt konkluderede jeg, at det
samme var tilfældet her. 20. b5!?
eller 20. Le1!? var gode måder at
beholde en lille og sikker fordel på.
20. a4?! Dxb4!

Typisk Gashimov, konkret og uden
frygt.
21. Tb1 Dc5 22. Txb7 Se4

Her gik der lidt tid, før jeg indså, at
23. Le1?? Lxc3! ganske enkelt vin-
der en officer for Sort, for mens jeg
vinder Sd7, når han at slå to af mine
officerer.
23. Tc1! Sxd2 24. Dxd2 Sb6 25. Dc2
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Jeg var ikke utilfreds med udviklin-
gen, for trods at jeg måtte afgive
løberparret, giver de uligefarvede
løbere langsigtede angrebschancer.
Desuden har min bedre bondestruk-
tur også potentiale. Altsammen dog
ligegyldigt, hvis han her finder det
rigtige træk, 25... Tb8! Nu er 26.
Txa7!? eneste reelle chance (26.
Txb8 Txb8 er meget anderledes end
partiet, da Sort her har tryk mod a4,
og formentlig kan jeg ikke andet end
at afvikle), 26... Sd5! 27. Sxd5 Dxa7
28. Dxc6. Får jeg omgrupperet og
enten skubbet bonden til a6 eller
etableret tryk mod f7, kan mine chan-
cer blive reelle, men jeg finder ikke
dette ret realistisk og tror, at Sort her
holder nemt.
25... Td7? 26. Txd7 Sxd7 27. Dd2 De7

28. a5!

Nu derimod var jeg yderst tilfreds.
Det er måske småting, men der er
flere af dem. Allervigtigst: Sort kan
ikke afvikle på nogen måde, dette
bliver et langt parti!
28... Sc5 29. Dc2 Sb7 30. Da4 Dc5 31.

a6 Sd8 32. Sa2 Db6 33. Db4 Dc7 34.

Sc3 De7

Sort vil gerne bytte dronninger, at
han ikke gjorde det før, skyldtes, at
c6 ville gå tabt.
35. Db3 h5 36. Lf3 Dc5 37. Se2 Dd6

38. Td1 Dc7 39. Sf4 Kh8 40. Dd3! Tf8

41. Dd7
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Tidnøden er overstået, og at jeg har
fået adgang til d7 og placeret hans
bønder på kongefløjen på hvidt er
absolut fremskridt, men han forsva-
rer sig tålmodigt.
41... Le5 42. Le2 Kg7 43. h4 Db6 44.

Lc4 Db4 45. Lf1 Db6?! 46. De7

Nærmere målet. Får jeg mit tårn til
d7, er han færdig.
46... Lf6 47. De4 Dc7 48. Lc4

Jeg vil have min løber i b1-h7 dia-
gonalen for at ofre på g6, men sam-
tidig er det vigtigt, at De7 eller De5
kan besvares med afbytning fulgt af
Td7, hvorfor løberen ikke må be-
træde d-linien.
48... c5?! 49. Td5

Nu kollapser hans stilling, der er ofre
på h5, og jeg trænger ind på d7 med
tårnet.
49... Dc6 50. g3

Intet hastværk, han kan intet fornuf-
tigt trække.
50... Da4 51. Kg2 Te8 52. Dd3 Se6!?
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Tvinger mig til at regne konkret,
noget jeg hidtil i dette parti ikke har
vist mig meget villig til.
53. Sxh5† gxh5 54. Lb5 Sf4†!

Eneste chance.

55. gxf4 De4† 56. Dxe4 Txe4 57. Txc5

Lxh4 58. Txh5?

58. Tc7! Te7 virkede på mig som
holdbart for Sort, men der er 59.
Ld7!, og jeg vinder a7 samt kører
bonden i dronning!
58... Ld8 59. Td5 Lb6 60. Td6 Te6
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61. Td7!?

Hvad jeg godt kan lide ved dette træk
og meget i det følgende er tålmodig-
heden. Stillingen er vundet, og det
vigtigste er at bevare fordelen, ikke
at vinde hurtigst muligt. Jeg brugte
over halvdelen af de relativt få mi-
nutter, jeg havde tilbage, på at be-
regne, om det rene uligefarvede
løberslutspil var vundet, men var
usikker og tog den med ro. 61. Txe6!
fxe6 62. e4! Kf6 63. e5† Ke7 64.
Kf3 var stillingen, jeg tænkte over,
og hvad jeg her behøver er at spille
Ke4 og f5, bytte et sæt bønder, hvor-
efter mine fribønder vinder hans lø-
ber, og jeg arrangerer det sådan, at
min konge derefter når til a7. Altsam-
men kendt. Men det forvirrede, at f2
hænger, og jeg så for mig, at når jeg
spiller Ke2 og f3, har han Lc1! Men
han kan ikke holde trykket mod f2,
samt nå til c1, hvorfor dette slutspil
vinder klart.
61... Kf8 62. Tb7 Lc5 63. Tb8† Kg7 64.

Lc4 Te7 65. Kf3 Tc7 66. Lb3 Td7 67.

Ke4 Ld6 68. Tb5 Kf8 69. Kf5 Tc7 70.

Tb8† Ke7 71. Ta8 Lc5 72. Th8 Tc6 73.

Th7 Tf6† 74. Ke4 Lb4 75. Lc4 Le1 76.

Kf3 Ld2 77. Th8 Tc6 78. Lb5 Tb6 79.

Te8† Kf6 80. Lc4 Tc6 81. Ld3 La5 82.

e4!

Endelig lidt fremdrift.
82... Lb6 83. e5† Kg7 84. f5 f6 85. e6

Jeg var lidt nervøs ved på denne
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måde at lade ham blokere på de sorte
felter, men jeg er jo trods alt nødt til
at passere et sort felt for at få en bonde
i dronning!
85... Tc7 86. Tb8 Lc5 87. Le4 Ld6 88.

Ta8 Lc5 89. Ld5 Le7 90. Ke4 Lf8 91.

Lb7 Lc5 92. Kd5
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Kongen kom med, og det er mere
end hans fæstning kan holde til.
92... Kh6 93. Lc6 Lxf2 94. Tg8! Le3 95.

Tg6† Kh7 96. Txf6 Lg5 97. Tg6

Her nåede jeg lige at blive nervøs
for 97... Tg7, da 98 Txg7?? fører til
remis, men 98. Txg5! vinder omgå-
ende.
97... Le7 98. Tg2 Tc8 99. Tb2 Td8† 100.

Ld7 Tf8 101. Ke4 Kg7 102. Tg2† Kh7

103. Ke5 Lb4 104. Tg3 Le7 105. Tg2

Lb4 106. Tc2 Le7 107. Tc7 Kh6 108.

Lc6

For at undgå at forholde sig til 108.
Txa7 Kg5, hvorefter f5 falder.
108... Ld8 109. Tb7 Kg5 110. Tg7† Kh6

111. Txa7 Lf6† 112. Ke4 Tc8 113. Tf7
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113... opgivet.

Løberen hænger, a-bonden går i mål.
Det tog sin tid, men hans forsvars-
værk blev nedbrudt.
1-0

En god nats søvn
Gashimov virkede tydeligt rystet
efter partiet, men også jeg havde brug
for restituering, og euforien over at
udligne blev overmandet af træthed,
og f.eks. den daglige opdatering af
DSU’s webmaster blev vist til det
lidt ironiske: ‘Lille fordel, rykkede
en del rundt, vandt i 113 træk.’ Men
en god nats søvn kan gøre under-
værker, og jeg følte mig helt klar og
glædede mig til endnu en spændende
omkamp. Men også Gashimov vir-
kede som et andet menneske, på in-
gen måde den knækkede person, der
havde forladt brættet dagen inden.
Hans attitude var den vanlige, og
desværre var jeg ikke i stand til at
udnytte min chance i 3. parti:

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)
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Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2760)

Jeg er kommet fint fra åbningen og
brugte i denne stilling noget tid. Og
vælger alt for defensivt. For nok er
hans angreb farligt, men netop der-
for skal jeg slå til straks med en mod-
offensiv. Han har netop spillet 23.
Sf3-h2, og efter både 23... Da3!? el-
ler 23... Db4 kommer jeg først, og
står bedst. Nu derimod bliver jeg
rullet:
23... Sf8? 24. f4 Sg6 25. fxe5 Sxe5 26.

Df2 Te6 27. Sg4 Sxg4 28. hxg4 Td8?

29. g5! De5 30. Dh4 Tf8 31. Tf3 Le8

32. Taf1 Kh8?

Igen meget dårligt forsvarsspil. Ef-
ter 32... Lg6 kæmper jeg stadig. At
jeg faktisk havde set det kommende
offer, gør det ikke bedre.
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33. Sxg7 Kxg7 34. Dh6† Kg8 35. gxf6

Tf7 36. Tf5! Dd6 37. Tg5† Kh8 38. Tg7

Og mat på h7.
1-0

Kaotisk kampparti
I pausen før 4. parti sendte jeg lidt
tanker til gårsdagens parti, marathon-
partiet, og var nysgerrig på, om han
ville prøve et lignende lidt passivt
koncept eller denne gang ville for-
blive tro imod sin stil, og kompli-
cere trods føringen. Han valgte det
sidste, men trods at det blev et parti
på hans præmisser, er kaos dog ikke
noget dårligt udgangspunkt, når man
skal vinde.

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2760)

Moderne benoni / A65

1. d4 Sf6 2. c4 c5!?

Benoni. Et typisk valg, når man skal
vinde, men Gashimov er videre med
remis! Men det solide spil virkede
ikke specielt godt for ham i samme
situation i de ordinære partier, så her
vælger han at være tro mod sin stil
uden at lade sig påvirke af match-
stillingen.
3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4

g6 7. Sge2!?

Faktisk et anerkendt system, spillet
af f.eks. Gurevich og Dreev. Det gi-
ver typestillinger fra Sämisch-vari-
anten i kongeindisk, men med bon-
den på f2! Og springeren står godt
på g3 i benoni, da e4 understøttes,
og f5 fremstødet gøres mindre attrak-
tivt.

32 2011 /6/288

4
. 
p

a
rt

i

... WORLD CUP 2011



�

�

�

�

7... Lg7 8. Sg3 a6 9. a4 Sbd7 10. Le2

h5!? 11. Lg5 Da5 12. 0-0 h4 13. Sh1

��������
������	�
��������

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

Om aftenen stødte jeg på Grischuk,
der spurgte om det var normalt med
en sådan springer på h1. Og det var
i grunden først dér, det slog mig, at
det måske ser lidt underligt ud, nu
hvor jeg ikke som i Sämisch har
bonden på f3! Mit svar var ja, og jeg
er ikke den første, der har spillet så-
dan, og den stærke russer var helt
med på, at der er potentiale i den
hvide stilling.
13... h3 14. g3

14. g4!? var også interessant.
14... Sh7 15. Le3 g5

Han vil ikke tillade, at jeg spiller f2-
f4, men mindre kan gøre det.
16. f3 Db4 17. Ld2 Ld4† 18. Sf2 Db6

Nu er det klart, at jeg står godt og
harmonisk, men her taber jeg tråden.
19. Kh1 eller 19. a4 fulgt af Sa4 var
en god start.
19. Dc1?! Se5 20. Le3 Dd8 21. Kh1

Df6 22. f4 gxf4 23. gxf4 Sg6 24. Sg4?

Hertil er alt godt, men nu går det i
den forkerte retning. Og den anta-
gelse, at han skulle være bedre til at
håndtere komplekst rod, var netop,
hvad han satsede på, da han valgte
benoni. 24. e5! forkastede jeg pga.
24... Lxe3 25. Dxe3 Dxf4. Men det
simple 26. Dxf4! Sxf4 27. exd6 er
overraskende nok klart bedre for
mig. For mine brikker koordinerer
bedre end hans, og e- og f-linierne er
ideelle til mine tårne.
24... Lxg4 25. Lxg4 Dh4 26. Lf5 Se7
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27. Lxh7?

27. Lxd4 er ifølge computerne sta-
dig til min fordel.
27... Dxh7 28. f5 Dh4 29. Lf4 Dg4 30.

Dc2 Kd7?!

Hvorfor ikke lang rokade?
31. Lg3 Tae8 32. Tf4 Dh5

Mens jeg forsøgte at overbevise mig
selv om, at man ikke spiller på tricks
i vigtige partier, fik jeg øje på 37. f6!
(se kommentaren til 34. træk!) og
blev for fristet!
33. Db3!? Kc8

33... Kc7! holder mig væk fra b6.
Selv om det ser forkert ud at gå ind i
min løbers diagonal, kan jeg ikke
udnytte det på nogen måde.
34. Db6

Her tænkte han noget, og opdagede
utvivlsomt min pointe, at det logi-
ske 34... Le5? strander på 35. Sb5!
axb5 36. axb5 Td8 37. f6! hvorefter
hans konge ikke undslipper. Det gør
den derimod efter det stærke 34...
Td8! da han efter 35. Sb5 axb5 36.
axb5 Kd7 37. f6 har 37... Sc8! med
alt under kontrol.
34... Lxc3 35. Dxd6
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Stillingen er kaotisk, jeg er bagud
med en officer, men han er ved at gå
mat i diagonalen. Her har han en fan-
tastisk ressource: 35... Le5!! 36.
Dxe5 Sg6 37. Dd6 Sxf4 38. Dxf4
Te5!! og jeg kan ikke slå tårnet pga.
Df3† fulgt af mat på g2. Jeg har sta-
dig remis efter 39. Df2! Dg4! 40.
Te1! The8!, men det kan jeg jo ikke
bruge til noget.
35... De2 36. Tf2 Dxe4† 37. Kg1 Le5!

38. Lxe5 Teg8†?!

Altid det forkerte tårn. 38... Thg8†!
39. Lg3 Txg3† 40. hxg3 h2†!! 41.
Txh2 Dd4† 42. Tf2 Sxd5 er fint for
Sort.
39. Lg3?!

39. Kf1 er bedre, men at beregne, at
hans skakker ikke er farlige, er ikke
simpelt. 39... Dh1† 40. Ke2 De4†
41. Kd2 Dxd5† 42. Dxd5 Sxd5 43.
Lxh8 Txh8 44. Tg1 ligner et vundet
slutspil.
39... Txg3† 40. hxg3 h2† 41. Txh2

De3†

41... Dd4† 42. Tf2 Sxd5 og nu er
43. Te1! muligt, fordi Sort i 38. træk
skakkede med e-tårnet.
42. Tf2
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42... Sxf5
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FIDE-præsident Kirsan Iljumzhinov flankeret

af matchlederne Arild Rimestad, Danmark

(til venstre i billedet) og Karl-Johan Rist, Norge.
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42... Th3! giver efter f.eks. 43. Df4
en bedre udgave af samme type slut-
spil som i partiet.
43. Df4 Dxg3† 44. Dxg3 Sxg3 45. Kg2

Se4 46. Txf7 Tg8† 47. Kf1 Tg5 48. Td1

Sd6 49. Th7 Tg4 50. Tc1! c4 51. Te1

Td4 52. Te5 Td2
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Efter at have stået til gevinst et stykke
tid er det pludselig ved at smuldre.
Men efter lidt beregning når jeg frem
til, at et typisk motiv fra studier også
fungerer her.
53. Ke1! Txb2 54. Te6! c3 55. Txd6

Tb1† 56. Ke2 c2 57. Tg6! Kb8 58. Tg8†

Ka7 59. Tc7!

Det rigtige tårn! Det er afgørende, at
jeg holder forvandlingsfeltet dækket.
59... c1D 60. Txc1 Txc1 61. d6 Tc2†

62. Ke3!

Så længe jeg ikke går i d-linien er
det simpelt. 62. Kd3?? ville tillade
62... Tc6! 63. d7? Td6†, men nu går
jeg op ad brættet i e-linien, til hans
skakker løber ud.
62... Tc3† 63. Ke4 Tc4† 64. Ke5 Tc5†

65. Ke6 Tc6 66. Ke7! Kb6 67. d7 Tc7

68. Tc8 Txd7† 69. Kxd7 Ka5 70. Tb8

1-0

Bevarede roen
Nu burde han være rystet! Men vir-
kede desværre ikke sådan. Han brug-
te pausen før 10 minutters omkam-
pen på at snakke med sin sekundant,
Inarkiev (som var blevet slået ud i
2. runde af Moiseenko) og fastholdt
sin stil med at udspille mig fra en
efter min opfattelse lidt dårligere stil-
ling. Jeg ville meget gerne have tvun-
get ham ud i et parti, hvor også han
risikerede elimination, men desværre
lykkedes det ikke.

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)
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Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2760)

Partiforløbet har lignet første hurtig-
parti. Jeg stod fint, men en hvid sprin-
ger kom til f5, og jeg blev udspillet.
Denne gang strategisk, og her er det
for længst forbi, og han afslutter ele-
gant
49. c5! Lxc5 50. Txc7 1-0

Endestationen
Situationen var den vanlige, resulta-
tet desværre anderledes. Tredje gang
gik det ikke. Vigtigheden af at få
fordel var klar, og da det gik galt og
Gashimov kom ovenpå, viste han
ingen nåde:

Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2760)
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Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Det er gået galt i åbningen, og her
bliver det værre. Jeg har netop flyt-
tet min løber fra c4 til a6 for at vinde
lidt tid til at rømme c-linien, men jeg
når det ikke.
17... Tc6!

Truer b6-b5 med løberfangst på a6.
18. Le2 Lxc3! 19. Lxc3 Dc7 20. Tc1 Tc8

Brilliant angebsspil
Kamsky er god i matcher, og ved
World Cup’en i 2007 var Svidler
blandt dem, han sendte ud af turne-
ringen undervejs mod slutsejren.
Men her hvor de mødtes i 4. runde,
fører Svidler 1-0 efter 1. parti og af-
gør matchen på smukkeste vis.

Simpelt og stærkt. Sort vinder en
officer. Resten er ikke kønt, men der
er ingen grund til at give op for tid-
ligt.
21. La6 Txc3 22. Lxc8 Txc2 23. Tcxc2

Sc5 24. La6 Dd7 25. Lf1 a5 26. Lg2

De6 27. Td4 Df6 28. b4 Se6 29. Td3

axb4 30. Tb3 Da1† 31. Kh2 Dd1 32.

Tcb2 Sc5 33. Tb1 Dd2 34. T3b2 Dc3

35. Txb4 Sd3 36. T4b3 Dc2 37. a4 Sc4

Men nu er det nok. Jeg har ingen
træk, f2 falder, og derudover mang-
ler jeg min dronning. Jeg gav ham et
venligt blik, og rakte hånden frem.
0-1

Exit World-Cup, men dog lige et
afsluttende pressemøde, hvor det er
blevet bemærket, at jeg på billederne
nærmest virker som den, der er mest
glad. Og nok er der en vis lettelse
over ikke at skulle spille i morgen,
men jeg misundte ham nu lidt at
sidde der og allerede bekymre sig
om, hvem der ventede dagen efter.

Vinderen:
Peter Svidler

Otte mand blev tilbage og kæmpede
videre om de tre pladser i kandi-
datturneringen. Gashimov tabte til
Ponomariov, og semifinalerne lød
Svidler - Ponomariov og Grischuk -
Ivanchuk. Interessant var det, at ud-
skiftede man Grischuk med Anand,
var det samme deltagere som ved
Knockout-VM i Moskva ti år tidli-
gere!

Men det var tid for revancher.
Svidler fik sin over Ponomariov, og
Ivanchuk også over samme mod-
stander, da han i den vigtige kamp
om 3. pladsen revancherede tabet i
VM-finalen og tog den tredje billet
til kandidatturneringen.
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lige, tog man fejl, og Svidler viste
klassen, da han afgjorde turneringen
med præcist forsvarsspil:

Alexander Grischuk
Rusland (2746)

Peter Svidler
Rusland (2739)

Siciliansk / B43

Forventede man fire venskabelige
remiser og en afgørelse i hurtigskak
– og det gjorde nok flere – tog man
fejl. Grischuk lagde pres, og Svidler
snoede sig fantastisk.
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

a6 5. Sc3 b5 6. Ld3 Db6 7. Sf3 Sc6 8.

0-0 Db8 9. Te1 Ld6 10. e5!?

Nyt. Hvid har angreb efter 10... Sxe5
11. Le4.
10... Lc7 11. Lf4 Sge7 12. De2 Sg6 13.

Lg3 Lb7 14. Tad1 Sce7 15. Le4 Lxe4

16. Sxe4 0-0 17. Txd7 Sd5

Svidler er efter min bedste overbe-
visning ved at blive udspillet, mang-
ler en bonde, men har modspil mod
tårnet på d7. Der er farlige mulighe-
der som 18. Sfg5 eller 18. Dd3!?.
Grischuk er kendt for ikke at være
bange for at komme i tidnød og altid
søge efter det maksimale i stillingen.
Her brugte han megen tid og spil-

lede så et offer, der umiddelbart ser
meget lovende ud:
18. Sd6 Sb6! 19. Txf7!? Txf7

19... Lxd6 20. Txg7† Kxg7 21. exd6
kan Sort ikke indlade sig på. Nok
mangler Hvid et tårn, men h4 fulgt
af enten Sg5 eller h5 vinder noget af
det ofrede materiale tilbage, samt
fortsætter angrebet mod den sorte
konge.
20. Sxf7 Kxf7 21. Sg5† Kg8 22. Sxe6

Stadig ser det lovende ud for Gris-
chuk, tre bønder for officeren og
bedre koordination. Men Svidler
spiller som en computer og holder
ikke blot sammen på stillingen, men
formår at skabe modangreb ud af
ingenting.
22... Dc8 23. Dg4 Ta7! 24. Td1
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24... Sa4!!

Rolig og fuldstændig uimponeret
angriber han b2. Alle andre træk ville
medføre hvid fordel.
25. h3?! Sxb2!

Igen, ingen spøgelser, tingene er un-
der kontrol.
26. Td5 Lb6

Pludselig koordinerer Sorts stilling
som en drøm. Tårnet er på vej til f7
for at angribe f2 sammen med løbe-
ren på b6. Mens springeren kan stå
sikkert på c4 og gardere løberen.
27. Td6 Sc4 28. Df5 Tf7 29. De4 Sxd6

30. exd6 Sf8

Grischuk opgav desillusioneret. Et
lovende angreb blev på få træk for-
vandlet til et kollaps. Svidler klarede
remis i de resterende partier og blev
en fortjent og populær vinder af
World Cup’en.
0-1

Peter Svidler
Rusland (2739)
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Gata Kamsky
USA (2741)

26... Te2!!

Fjerner dækningen fra c6, hvorfor
27. Txe2 Dg3! sætter mat, da 28. Sc6
nu blot kan slås.
27. Dc3 Txf2 28. Sc6 Txf1†

Efter 29. Kxf1 er der mat på f2.
0-1

Flot skak i finalen
Selve World Cup finalen var på sin
vis mindre vigtig, da begge allerede
var videre, og spillerne meget ven-
skabelige. Svidler var f.eks. sekun-
dant for Grischuk i de nylige kan-
didatmatcher i Kazan. Men troede
man, at partierne ville blive frede-

2011 /6/291 35

1
. 
p

a
rt

i

Peter Svidler imponerede ved brættet og vandt en af karrierens største sejre.

Foto: Arild Rimestad.



36 2011 /6/292

Af Niels Erik Nielsen

Turneringer kommer og går, men på
Fyn er der tre, som består, nemlig
fynsmesterskabet, odensemesterska-
bet og Lundeborg, som længe har
været de største tilløbsstykker i det
lokale skakliv. FM har altid indtaget
en særstilling i kraft af sin status som
hovedkredsens vigtigste turnering,
og som afsæt til artiklen om FM 2011
bliver turneringen derfor betænkt
med et kort historisk rids, men først
lidt om de to andre sværvægtere.

Odense og Lundeborg
Selv om odensemesterskabets op-
start fortoner sig i det dunkle, er der
belæg for at sige, at turneringen al-
lerede kørte på skinner før Anden
Verdenskrig. I en resultatbog står
nemlig noteret, at Axel Nielsen,
Læseforeningen, i 1955 hjemtog tit-
len for 12. gang. Er starttidspunktet
usikkert, står det til gengæld fast, at
det var den for længst hedengangne
Odense Skak Union, der de første
mange år stod som arrangør.

Siden har værtskabet gået på skift
mellem Odense-klubberne, hvor det
i de senere år primært er Odense
Skakklub og Frem, som har ført tra-
ditionen videre. Når det gælder an-
tallet af mesterskaber, er Axel Niel-
sen, Læseforeningen listens helt do-
minerende skikkelse, idet han frem
til 1964 sluttede øverst i alt 18 gange.

Lundeborg er klart yngst i denne
sammenhæng, men alligevel er det
imponerende, at der hvert eneste år
siden 1981 er spillet hurtigskak på
havnen. I alle 31 år har Sydøstfyns
formand, Niels Højgaard, den første
eller anden lørdag i august budt de
mange deltagere fra nær og fjern
velkommen til det hyggelige og ufor-
pligtende skaktræf. Mange er gen-
gangere, men nye kommer til, også
uorganiserede spillere, som ellers er
sjældne gæster ved klubarrangemen-
ter.

Havnens konge er Carsten Bank
Friis, der fra 1981-2004 deltog hvert
år, hvilket indbragte ham 16 Lunde-
borg-mesterskaber, hvoraf de 9 var
udelte. Selv om Carsten ikke har
været med siden, og andre derfor har
fået mulighed for at hente ind på
ham, bliver rekordholderens enestå-
ende bedrift med garanti aldrig over-
gået.

FM gennem tiderne
Det er uvist, hvornår turneringen
blev søsat, men siden 1928, hvor
A.C. Christensen, Faaborg vandt, og
indtil i år, hvor GM Sabino Brunello,
Sydøstfyn fik indgraveret sit navn
på pokalen, er der med sikkerhed
blevet spillet om mesterskabet hvert
eneste år. Det drejer sig i alt om 85
gange, da der i 1967 blev kåret såvel

Fynske

omdrejning

en forårs- som efterårsmester. Der
har sandsynligvis været kæmpet om
fynsmesterskabet før 1928, men da
de skriftlige kilder i form af proto-
koller, resultatbøger, turneringspro-
grammer etc. i mellemtiden er gået
tabt, kan ingen skriftlige kilder un-
derstøtte påstanden.

Op- og nedture
Hovedparten af mesterskaberne har
været afholdt i den fynske hoved-
stad, men i sin lange historie har FM
også indimellem været på rundtur i
til fynske klubber uden for Odense-
området.

I 1950’erne og 60’erne var delta-
gerantallet ofte langt over 100, mens
det omkring årtusindskiftet enkelte
gange nåede ned på 16-20 spillere.
Tendensen er heldigvis gået i den
modsatte retning de senere år, hvor
et deltagerantal på 40-50 mere har
været normen.

For skakhistorisk interesserede har
ajourførte lister over vindere gennem
tiderne noget dragende over sig, og
det gælder naturligvis også evig-
hedslisten for fynsmesterskabet. To
markante skikkelser skiller sig ud,
nemlig klubkammeraterne Axel
Nielsen og Carsten Bank Friis fra
Læseforeningen, der har domineret
hver sin periode, og samlet set spæn-
der deres meritter over de fleste af

Skak på Fyn:

GM Hans Tikkanen, Sverige – turneringsvinder.

Foto:

Thomas H. Vestergård.
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årene. Således vandt Axel Nielsen
(1914-2004) sit første af 11 mester-
skaber i 1937, og da han gik på FM-
pension i 1968 kom andre til fadet
indtil 1982, hvor Carsten tog over
og siden har vundet i alt 15 gange.

Dem, der kommer dem nærmest,
er Vilhelm Nielsen, Kerteminde,
som mellem 1947 og 1964 sluttede
øverst otte gange, og Ulrik Rath, der
repræsenterende forskellige klubber
i overgangsperioden mellem de to
mest vindende fra 1970-80 hjemtog
seks titler. Den største overraskelse i
nyere tid indtraf i 1999, hvor Peter
Christian Grau, Læseforeningen,
vandt en stærkt besat mesterskabs-
klasse foran Carsten Bank Friis og
IM Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn.
Vi skal nøjagtig 30 år længere til-
bage i tiden for at finde turneringens
mest sensationelle vinder, da Kurt
Ploug, Læseforeningen, der stadig
er aktiv, i 1969 som total outsider
distancerede hele feltet.

Fynsk globalisering
Modsat hvad der har været tilfældet
tidligere, blev årets udgave af FM
afviklet som en stor international tur-
nering, der i højde og drøjde blev
den stærkest besatte på Fyn nogen
sinde. FM er de senere år gået på
skift mellem Læseforeningen og for-
skellige landklubber, og sidste år

Fynsmesterskabet 2011

1 GM Hans Tikkanen, Sverige (2560) 7½

3 GM Vadim Milov, Schweiz (2648) 6½

GM Henrik Danielsen, Island (2545) 6½

4 GM Pablo Fuente, Argentina (2555) 6

GM Sabino Brunello, Italien (2537) 6

IM Mikkel Antonsen, Danmark (2463) 6

IM Axel Smith, Sverige (2450) 6

FM Andreas Skytte Hagen, Danmark (2427) 6

IM Jonathan Carlstedt, Tyskland (2308) 6

10 GM Vladimir Epishin, Rusland (2562) 5½

IM Michal Meszaros, Slovakiet (2414) 5½

IM Nikolaj Mikkelsen, Danmark (2362) 5½

FM Igor Teplyi, Danmark (2367) 5½

IM Jens Ove Fries-Nielsen, Danmark (2381) 5½

Niels Jørgen Fries-Nielsen, Danmark (2248) 5½

FM Toms Kantans, Letland (2306) 5½

Eric Vaarala, Sverige (2184) 5½

18 IM Thorbjørn Bromann, Danmark (2396) 5

IM Silas Lund, Danmark (2405) 5

FM Poul Rewitz, Danmark (2292) 5

Tobias Valentin Rostgaard, Danmark (2179) 5

Henrik B. Pedersen, Danmark (2082)

I alt 55 deltagere.

Ratingpræmier 2001-2200:

1 Eric Vaarala, Sverige, 5½

2 Henrik B. Pedersen, Danmark, 5

Ratingpræmier 1600-2000:

1 Flemming Preuss, Danmark, 4

2 Michael Nord, Danmark, 4
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blev det Gelsted Skakklub, som fik
tildelt værtskabet. Dansk Skak Uni-
ons sekretær, Chresten Nielsen, der
som bestyrelsesmedlem i arran-
gørklubben var primus motor bag
ansøgningen, havde et dristigt kon-
cept parat. Med insiderviden om af-
talerne omkring afviklingen af DM
2011 på Hotel Scandic i Odense fik
han hotellet med på også at være
spillested for FM, som samtidig blev
opgraderet til at være en 9 runders
international turnering med mulig-
hed for at score GM- og IM-normer.

Titelholdere blev begunstiget, ind-
bydelsen kom ud i god tid, og ferie-
perioden omkring Kristi himmel-
fartsdag viste sig viste sig at være
den perfekte match. Det betød, at til-
meldinger fra stormestre og interna-
tionale mestre i løbet af kort tid
strømmede ind fra hele Europa.

Den overvældende succes kom i
nogen grad bag på arrangørerne, der
sent i forløbet måtte se et par tunge
sponsoremner trække sig. De lovede
betingelser i indbydelsen skulle na-
turligvis overholdes, og da det kneb
med at få enderne til at mødes, trådte
økonomisk velpolstrede FSU til og
sikrede som hovedsponsor balance i
regnskabet.

Kort dag på kontoret
Turneringen løb af stablen fra ons-
dag den 1. juni til søndag den 5. juni
med 55 spillere fra 11 lande til start.
Feltet blev ført an af 6 stormestre og
9 internationale mestre, og det var
svært at udpege en forhåndsfavorit.
Vadim Milov (2648), Schweiz var
topseedet, og han lagde ud mod den
lokale helt Mads B. Svendsen, Frem,
hvis kongestilling hurtigt blev løbet
over ende. Efter Mads’ 17... Sbd7
var der en lille kombination:

Mads B. Svendsen
Danmark (2163)
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GM Vadim Milov
Schweiz (2648)

18. Sfxg5! Lxe2 19. Dxe2 hxg5 20.

Sxg5 Sxe5? 21. De4! 1-0

Dansk håb blev den lille
Turneringen var længe et sandt tri-
umftog for Jonathan Carlstedt, Tysk-
land. I 2. runde løb den højest see-
dede dansker, IM Mikkel Antonsen,
Næstved, sur i komplikationerne. Vi
kommer ind efter Carlstedts 34. Sd3-
b2:

IM Mikkel Antonsen
Danmark (2463)
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IM Jonathan Carlstedt
Tyskland (2308)

34... Lxa3!?

34... Dd6!
35. exd5 Lxb2 36. dxc6 Lxd4 37. Lxd4

b2 38. Lxb2 Sxb2 39. c7 Le6 40. Te1!

Fribonden koster løberen.
1-0

Fynsmesterskabet 1964

Vilhelm Nielsen, Kerteminde,

vandt sit ottende og sidste

fynsmesterskab efter omkamp

med Preben Stücker, Vejle

Allested. De to sidder forrest i

højre række og efterfølges af

Jørgen Aaskov, Frem, Thune

Høiberg, Odense Skakklub, og

Jens Otto Pedersen,

Læseforeningen. I venstre

række finder man Jørgen

Madsen, Kassemose (bror til

Peder Madsen, Evans Vejle),

Erling Jørgensen, Frem,

Ib Nielsen, Læseforeningen

(søn af den mangedobbelte

fynsmester Axel Nielsen),

og Lars Ringkjær, vistnok

Aunslev-Rynkeby.
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Titelholdernes skræk
At Bo Garner Christensen, K41, kan
være et særdeles giftigt bekendtskab,
har mange titelholdere i tidens løb
måttet sande; i 2. runde var det ble-
vet IM Thorbjørn Bromanns tur til
at blive snydt. Efter uortodokst åb-
ningsspil stod Brønshøj-spilleren lidt
bedre, men det ændrede sig radikalt,
da han spillede 29. Sd2-f3??:

Bo Garner Christensen
Danmark (2287)
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IM Thorbjørn Bromann
Danmark (2405)

29... Th4†! 30. Sxh4 Dh3† 31. Kg1

Sxh4 32. Tc6† Kd7

Og Hvid skulle ikke videre. På 33.
gxh4 følger 33... Sf3† med dron-
ninggevinst.
0-1

Topseedet kom til kort
Efter 3 af de 9 runder var GM Hans
Tikkanen (seedet 3), Sverige, GM
Sabino Brunello (6), Italien, og IM
Jonathan Carlstedt (20), Tyskland,
ene om at have maksimumpoint. En
af turneringens største overraskelser
indtraf i 3. runde, hvor topseedede
Milov med de hvide brikker tabte til
Carlstedt i blot 24 træk:

GM Vadim Milov
Schweiz (2648)

IM Jonathan Carlstedt
Tyskland (2308)

Dronninggambit / D32

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. cxd5

exd5 5. Sf3 Sc6 6. Lg5 Le7 7. Lxe7

Sgxe7 8. e3 c4 9. Le2 0-0 10. 0-0 b5

11. Sxb5 Tb8 12. Sc3 Txb2 13. Dc1 Tb4

14. Td1 Lf5 15. Sh4 Le6 16. g3!? Da5

17. Sg2 Tfb8 18. Sf4 Lf5 19. Td2 T4b7

20. Lf3 Sb4 21. e4 dxe4 22. Sxe4 Sbd5

23. Sxd5 Sxd5 24. Sc5??
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24... Tb1! 0-1

Efter de fem af de ni runder var stor-
mester-duoen Hans Tikkanen og Sa-
bino Brunello alene i spidsen med
4½ point. De var inden deres ind-
byrdes møde ene om at have mak-
simumpoint, men en 5-mands grup-
pe var efter pointdelingen kun et
halvt point efter.

Døden i diagonalen
Turneringens første stormestermøde
fandt sted i 4. runde, hvor den 2. see-
dede russer Vladimir Epishin blev
sat til vægs af Sabino Brunello. Med
de sorte brikker var Epishin længe
godt med, men et par fejlkalku-
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lationer betød, at italienerens dræber-
løber på a1 pludselig vågnede op til
dåd. Russerens 25... Td8-d6?? tillod
en smuk afslutning:

GM Vladimir Epishin
Rusland (2562)
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GM Sabino Brunello
Italien (2537)

26. Se6! 1-0

Chance for IM-norm
5. og 6. runde resulterede i 1½ point
af 2 for Igor Teplyi, Nordre, som på
det tidspunkt var bedst placerede
dansker. Da han allerede havde flere
titelholdere på spillerkortet, var en
IM-norm bestemt inden for række-
vidde. I 4. runde vandt Igor efter et
voldsomt tidnødsdrama over IM Ste-
fan Macak. Parternes fremskudte fri-
bønder spillede en hovedrolle i det
spændende parti, som vi hopper ind
i efter slovakkens 65... b3-b2:

IM Stefan Macak
Slovakiet (2400)
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FM Igor Teplyi
Danmark (2387)

66. Tg1 Ke7 67. Tb6 Tc7 68. h7 Tc1 69.

Tg7! Th1 70. Kg2 Th5

Og Sort opgav samtidig. Der kunne

Igor Teplyi kom tæt på IM-normen, og var

længe bedstplacerede danske spiller.
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følge: 71. Txb7† Ke6 72. Tgxf7 b1D
73. Tfe7† Kf6 74. Txb1 Kxe7, og
nu vinder såvel 75. Th1 som 75. Tb8!
1-0

Kantans kunne
Toms Kantans, Letland, var ligele-
des på normjagt. I 4. runde vandt han
over IM Nikolaj Mikkelsen, og i 6.
runde måtte IM Thorbjørn Bromann
samme vej. Brønshøj-spilleren har
netop spillet 31. Sb3-a5:

FM Toms Kantans
Letland (2306)
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IM Thorbjørn Bromann
Danmark (2405)

31... Lxb4! 32. cxb4 Dxb4 33. Sxb7

Dxb7 34. Tf2 Ta1 35. Tb2 Da8 36. Dd3

Se4 37. Kg2 Da4 38. Sf2 Ta2 39. Db1

Ta1 40. Dc2 Da6 41. De2 Da3 42. Tb8†

Kh7 43. Dg4 Sd6 44. Td8 Ta2 0-1

Med fire afsluttende remiser, deri-
blandt en lynhurtig i sidste runde
mod IM Jens Ove Fries Nielsen, sik-
rede Toms Kantans sig sin første IM-
norm. En tilsvarende opnåede FM
Andreas Skytte Hagen, K41, som
kort efter blev udnævnt til internatio-
nal mester. Selv om kravene til IM-
titlen allerede inden FM var i hus,
modtog Jonathan Carlstedt for en
sikkerheds skyld også et certifikat,
men det blev der ikke brug for, da
han under turneringen blev udnævnt
til IM af FIDE.

Tikkanen suveræn vinder
Slutresultatet blev, at den 26-årige
Hans Tikkanen vandt FM 2011 i
suveræn stil. Han var i slutstillingen
et helt point foran GM Milov og GM
Danielsen. I 7. runde vandt svenske-

ren nøglepartiet mod topseedede
Milov, hvis i forvejen suspekte stil-
ling brasede fuldstændig sammen
efter 29... Tc8-d8:

GM Vadim Milov
Schweiz (2648)
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GM Hans Tikkanen
Sverige (2560)

30. Txd4! exd4

30... Tdxd7 31. Sf6† Txf6 32. Txd7
og vinder.
31. Le6 Dh6 32. Lxf7† Kxf7 33. Dxb7†

Kg8 34. Dc7 Ta8 35. Sb6 Te8 36. Dd7

Dg6 37. Sd5 Kh8 38. h4 1-0

Ustoppelig svensker
I sidste runde mødte Tikkanen den
højest ratede dansker i skikkelse af
IM Mikkel Antonsen, der efter en
noget vaklende start var kommet
stærkt igen. I næstsidste runde gjorde
Næstved-spilleren således en ende på
GM Sabino Brunellos status af at

være ubesejret. Mod Tikkanen blev
det imidlertid hurtigt spil til et mål,
og det var Antonsens:

GM Hans Tikkanen
Sverige (2560)

IM Mikkel Antonsen
Danmark (2463)

Fransk / D31

1. c4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Le7 4. cxd5

exd5 5. Lf4 c6 6. e3 Lf5 7. Sge2 Sf6 8.

Sg3 Lg6 9. h4 h6 10. h5 Lh7 11. Ld3

Lxd3 12. Dxd3 0-0 13. Sf5 Sbd7 14. 0-

0-0 Lb4 15. Kb1 Sb6 16. e4!
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16... Sh7

16... Lxc3? 17. Dg3! Se8 18. Lxh6
med kraftigt angreb.
17. e5

Med turneringssejren inden for ræk-
kevidde har Tikkanen ikke lyst til at
begive sig ud på eventyr med 17.
Sxh6†!? gxh6 18. Lxh6 Kh8 19.

... SKAK PÅ FYN
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IM Mikkel Antonsen blev bedstplacerede dansker – her er han Hvid mod Bo Garner

Christensen, som i 2. runde have besejret IM  Thorbjørn Bromann.

Foto: Niels Erik Nielsen.
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Lxf8 Dxf8, som sikkert også er godt
for Hvid.
17... Dd7?
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18. Lxh6! Lxc3 19. Lxg7! f6 20. exf6

Og Sort indstillede videre skydning.
Hvid vinder let efter f.eks. 20... Sxf6
21. Lxf8 Txf8 22. Dg3† Kh8 23.
Sh4!
1-0

Norm-dræberen – 1. del
GM Henrik Danielsen indtog sam-
men med Tikkanen hovedrollen på
afslutningsdagen, hvor den island-
ske stormester med to sejre i rap stak

en kæp i hjulet på sine modstande-
res norm-drømme.

Først gik det ud over FM Igor
Teplyi, Nordre, som længe kæmpede
hårdt for den remis, som med stor
sandsynlighed ville have betydet, at
endnu én i sidste runde var ensbety-
dende med en IM-norm. Igor var hele
vejen presset tilbage på de bagerste
rækker, men fik mulighed for at løse
stillingen op efter Henriks 65. dxc5:

FM Igor Teplyi
Danmark (2387)
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GM Henrik Danielsen
Island (2445)

65... Kd7?!

65... Txa7 66. Te7† Sd7 67. Se5 Kc8,
og da 68. Sxc6?! Ta4! er bedst for
Sort, har Hvid sikkert ikke bedre end
afbytning på d7 eller trækgentagel-
sen med 68. Te8† Kc7 69. Te7.
66. Se5† Kc7 67. Sd3 Kd7 68. Ta1 Kc7

69. Ta6 Sd7 70. Sb4 Kb7 71. Txc6 Txa7

72. Txg6 Ta3† 73. Kb2 Ta4 74. c6†

1-0

Herefter var kravet til Igor en afslut-
tende sejr over GM Vladimir Epi-
shin. Den var IM-kandidaten ikke i
nærheden af, men efter at være pres-
set i slutspillet undslap Nordre-spil-
leren med en remis, og han kunne
tage fra Odense med en pæn rating-
gevinst.

Norm-dræberen – 2. del
Med en remis i næstsidste mod GM
Pablo Fuente, Argentina skaffede
Jonathan Carlstedt sig det bedst
mulige udgangspunkt for at krone
en flot indsats under hele FM med
skakkarrierens første GM-norm. Det
krævede ‘blot’ en remis i sidste runde

Lundeborg

31 år i træk har

der været spillet

skak på havnen i

Lundeborg.

Som her en

solbeskinnet

augustdag i 2006.

Mange fynske

skakspillere er

vendt tilbage år

efter år, og med

16 mesterskaber

er Carsten Bank

Friis havens

skakkonge

Foto:

Niels Erik Nielsen.
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Sabino Brunello

Årets fynsmester er italiener. De to
seneste sæsoner har han spillet for
Sydøstfyn, og kontakten kom i stand
via GM Jacob Aagaard, der allerede
var tilknyttet klubben, da han lærte
Brunello at kende i forbindelse med
udgivelsen af italienerens bog
‘Attacking the Spanish’ i 2009. Den
udkom på det skotske forlag Quality
Chess, hvor Aagaard er en af de dri-
vende kræfter.

Da Sydøstfyn samme år rykkede
op i Skakligaen, fik den danske stor-
mester fra sæsonen 2009-10 Bru-
nello, der stadig var juniorspiller og
først senere på året blev udnævnt til
stormester, ind på holdet. Han gik
direkte ind på tredjebrættet og er i
denne sæson avanceret til første-
brættet.

Da den nu 22-årige Brunello sta-
dig bor i sit hjemland, nærmere be-
stemt hos sine forældre i byen Man-
galore i provinsen Bergamo, har hans
besøg i Danmark været af sporadisk
karakter. Ud over holdskak har han
deltaget i Politiken Cup et par gange
og nu altså FM 2011, hvor han blev
den blot anden udlænding, der sik-
rede sig titlen. Den første var eng-
lænderen Graham Burgess, der vandt
i 1991 – han stillede for øvrigt også
op for Sydøstfyn.

Sabino Brunello er ud af en rigtig
skakfamilie, idet hans to søstre Ma-
rina og Roberta begge har vundet
det italienske mesterskab for kvin-
der.

mod GM Henrik Danielsen, men
tyskeren var ikke specielt heldig med
den parring. Dels er Henrik kendt
for at spille alle partier fuldt ud, hvil-
ket da også gjorde ham til den top-
spiller, som tilbragte mest tid ved
brættet under de ni runder, dels
havde han en lille præmiemulighed
at spille for. Carlstedt forsøgte sig
tidligt med et remistilbud, men det
blev afslået, hvorpå partiet udviklede
sig til en kort, men vild forestilling:

IM Jonathan Carlstedt
Tyskland (2308)

GM Henrik Danielsen
Island (2545)

Engelsk / A21

1. c4 e5 2. g3 d6 3. Lg2 f5 4. Sc3 Sf6 5.

d3 Le7 6. e3 a5 7. Sge2 c6 8. 0-0 0-0

9. f4 Sa6 10. b3 Ld7 11. Dd2 Dc7 12.

Lb2 Tae8 13. Tae1 Ld8 14. e4 Dc8 15.

d4 Lc7 16. fxe5 dxe5 17. dxe5 Lxe5

18. Sd4 Sb4 19. Te2 Td8 20. exf5 Lxd4†

21. Dxd4 Lxf5 22. De5 Ld3
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23. Se4!? Lxe2 24. Sxf6† Txf6 25. Txf6

gxf6 26. Dxf6 Td1† 27. Kf2 Sd3† 28.

Kxe2 Sxb2 29. Dg5† Kf7 30. Dh5† Kf8

31. Dh6† Ke8 32. Df6??

Gør en hurtig ende på partiet, men
efter 32. Dh5† Kd8 33. Dg5† Kc7
34. Dxa5† b6! 35. De5† Td6 und-
slipper Sort ligeledes skakkerne og
har fordel.
32... Dd7! 0-1

Brunello ny fynsmester
GM Sabino Brunello, Sydøstfyn, var
storfavorit til at løbe med FM-titlen,
og selv om Tom Frantsen, Frem, in-
den sidste runde stadig havde en teo-
retisk mulighed for at hente den ita-
lienske stormester, var der reelt al-
drig spænding om mesterskabets pla-
cering. Ud over Brunello var de fyn-
ske klubber repræsenteret af 12 spil-
lere, men bortset fra den forsvarende
fynsmester, Carsten Bank Friis,
Læseforeningen, og Mads Hansen,
Frem, var de alle at finde i feltets
nederste halvdel, og det er naturligvis
i det lys, de lokale spilleres præsta-
tioner skal vurderes.

Epilog
Da konceptet omkring FM faldt i rig-
tig god hos spillerne, var beslutnin-
gen om at forsøge at gøre en interna-
tional turnering på Fyn til en årligt
tilbagevendende begivenhed ikke
svær at træffe. De sidste detaljer
mangler at falde på plads, men det
står fast, at turneringen under nyt
navn finder sted i Odense i dagene
16.-20. maj 2012. Indbydelsen vil
kunne ses i Skakbladet nr. 1, der
udkommer 4. februar 2012.

... SKAK PÅ FYN
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KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Betaler ekstra god pris for:

Tidsskrift for Skak
#1, 2, 6, 10, 27, 52/1896 eller
hel årgång 1896.

Arbejderskak  #1–4
årgång 1 1931; #2 1932.

Talvblaðið (Færøerne)
alle udgivne numre.

Deutsche Schachzeitung
1846, 1849, 1850, 1851,
1856, 1857, 1858, 1859,
1861, 1876, 1877, 1878.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

Fynsmester 2011 Sabino Brunello med

pokal og gaver overrakt af Chresten Nielsen

fra arrangørklubben Gelsted Skakklub.
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Eric Brøndum: ‘En god måde at
bedømme stillingen på kunne være
at sige, at [Bent] Larsen allerede er i
slutspillet, mens [Miguel] Quinteros
stadigvæk befinder sig i midtspillet.’

(‘The Fighter’, 1978)

David Smerdon: ‘Vemodig læng-
sel efter dagene med klassisk tid-
kontrol, hængepartier og slutspil af
høj kvalitet er almindelig. Og det er
heller ikke sjældent at høre en erfa-
ren spiller beklage sig over, hvorle-
des databaser og computere har øde-
lagt en stor af spillets magi – typisk
lige efter, at de er blevet besejret i
træk tyve i en Najdorf-variant af en
ung spirrevips computerforbere-
delse.’

(Davidsmerdon.com,
19. april 2011)

Lars Schandorff: ‘At spille hvid
svarer til at serve i tennis.’

(‘Playing the Queen´s Gambit’,
2009)

Brian Isaksen: ‘ Det var også året
[1970], hvor det gik op for mig,
hvad Landsholdsklassen er. Jeg så
en langhåret Bo Jacobsen gå rundt
– i lang kjole! Og en Jens Enevold-
sen iført læderjakke og cigar.’

(Skakklubben Centrums
hjemmeside, 2. april 2011)

Erling Høiberg: ‘Forstod du ikke
partiets dybere struktur og idé? Så-
dan skal du ikke spørge – du skal
hellere tænke på, at „det har igen
været en glad dag“...’

(Skakbladet nr. 1, 1980)

Alex Baburin: ‘I en skarp stilling
kan den første fejl samtidig blive den
sidste.’

(Chess Today, 2. juli 2009)

Marek Krajewski: ‘Der lød en
voldsom banken mod vindueskar-
men i stuen ovenpå. Det er sikkert
det fjols til Dosche med hans uhum-
ske hund, tænkte Mock. Så sætter
den køter sig igen og skider på den
nybonede trappe, mens Dosche og
min far sidder og spiller skak hele
dagen.’

(‘Spøgelser i Breslau’, 2011)

Efim Lazarev: ‘Angreb var et nøg-
leord for Leonid [Stein] ikke bare i
skak, men sandelig også i fodbold.
Under nogle træningssamlinger
spillede skakspillerne fodbold-
kampe mod de lokale amatørhold,
og Stein, der egentlig skulle spille
back, så man oftere flagre rundt oppe
i angrebet. Han fik virkelig hold-
kammeraternes vrede at føle, når han
glemte sine defensive pligter og
dermed brød disciplinen på holdet!
Lignende situationer havnede han
også i på skakbrættet. Når stillingen
krævede tålmodighed eller ligefrem
passiv rykken frem og tilbage, ville
han alligevel helst søge efter mulig-
heder for at angribe modstanderens
mål.’

(‘Leonid Stein, Master of Risk
Strategy’, 2001)

Zong-Yuan Zhao: ‘Hvis du er i god
form, kommer de gode træk af sig
selv. Hvis du er i dårlig form, kan
du tænke i 10 minutter og stadig-
væk ikke finde nogen fornuftige
træk.’

(Chesschat.com.au,
3. august 2011)

Bob Spaak & Max Euwe: ‘Hvad
er en skakspiller først og fremmest?
En stille tænker med et alvorligt blik.
Han sidder der, han nikker, han tæn-
ker.’

(‘Caissas Weltreich’, 1956)

Joel Lautier: ‘Vi er nødt til at for-
stå, at skak har forskellige betyd-
ninger for forskellige mennesker.
For en komponist af skakopgaver
er skak kunst. Lad os så sige, at det
for en træner snarere er videnskab,
hvor de må prøve at finde det bed-
ste træk i enhver stilling. For en Stor-
mester er det sport. Først og frem-
mest er det konkurrence.’

(‘Interview with a grandmaster’,
2001)

Bent Larsen: ‘Hvordan går det til?
Aljechins Forsvar er efter manges
mening en halvdårlig åbning. Det
kan såmænd godt være, men hvis
Hvid er meget sikker på, at den er
meget dårlig – så vil jeg gerne spille
den med Sort! Folk bliver så sorg-
løse med Hvid.’

(’50 udvalgte partier 1948-69',
1980)

Lubomir Kavalek: ‘I sin storheds-
tid spillede den tidligere verdens-
mester Anatolij Karpov ligesom FC
Barcelonas berømte fodboldhold.
Vidunderlige førstegangsafleverin-
ger tillader Barca-spillerne at kon-
trollere bolden det meste af tiden,
hvilket minder meget om Karpovs
små træk, der fratog modstanderen
kontrollen over partiet. Han kæm-
pede for hver en tomme på brættet,
og at give ham terræn var dødeligt.’

(Huffingtonpost,
21. august 2011)
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Joel Lautier.



Tilbage i 1993, som lille juniorpige
i Ukraine, hørte jeg for første gang
om den tyske kvindeliga – og at alle
stærke ukrainske spillere var stolte
af at kunne spille for en tysk klub for
at være med i den. At jeg selv skulle
blive en del af ligaen mange år efter,
kunne jeg dengang kun drømme om.

De fleste i Danmark kender til den
åbne tyske Bundesliga, som også
mange af vores bedste herrespillere
spiller med i. Men langtfra alle har
hørt om tysk kvindeliga, eller på tysk
Frauenbundesliga (FBL).

1. FBL, som det øverste niveau
hedder, fejrede faktisk sidste år sin
20. sæson. I Østtyskland har man
spillet kvindeholdskak helt tilbage
til 1953, og også i Vesttyskland fandt
der holdskakturneringer for kvinder
sted. Men først efter den tyske gen-
forening, i 1991, blev en fælles tysk
kvindeliga i sin nuværende form en
realitet.

Hvorfor kvindeliga?
Mange skakspillende – og ikke skak-
spillende – mænd undrer sig over,
hvorfor der overhovedet findes skak-
turneringer for kvinder. Christian
Zickelbein en fremtrædende person-
lighed i Hamburger SK og tysk skak
– og undertegnedes hovedhjælper
med denne artikel – giver en enkel
forklaring på sagen. Det tyske skak-
forbund, Deutscher Schachbund

(DSB), ønskede med en kvindeliga
at støtte og fremme kvindeskakken.
Årsagen var, at der ved etableringen
af 1. åbne Bundesliga i 1980 ikke
fandtes kvinder i Vesttyskland, som
var stærke nok til at spille med. Det
er der jo ingenting nyt i, også i dag
spiller der meget få kvinder i den
stærke tyske Bundesliga, såvel som
i den betydeligt svagere danske
XtraCon-Skakliga.

Tyskland er ikke ene om at mene,
at kvindeliga og kvindeturneringer
fremmer kvindeskakken. Også i
lande som Frankrig, Rusland, Ru-
mænien, Tjekkiet og Slovakiet (med
en fælles liga for de to lande), Ser-
bien og endda Kina og Egypten fin-
des der holdturneringer i forskellig
udformning for kvinder. Og netop i
mange af disse lande finder vi nogle
af verdens bedste kvindelige skak-
spillere.

Men hvorfor fremmer det kvinde-
skakken at afholde kvindeturnerin-
ger, både individuelle, og i særde-
leshed for hold, spørger læseren
måske sig selv. Det er min klare over-
bevisning, som jeg ved, at mange
andre kvinder deler, at man trives,
når man tilbringer tid med ligesin-
dede. Kvinder og mænd er forskel-
lige, også dem, som spiller skak! Ofte
er jeg eneste kvinde på herrehold og
i herreturneringer, og der er ingen
tvivl om, at kvinder formår at skabe

Skakparadis for kvinder
 ... i vores naboland

en helt anden stemning og en følelse
af forbundethed, som er en vigtig
motivationsfaktor for os. Det er ikke,
fordi mænd ikke må være med, men
det er rart, der er flere kvinder til
stede, for så er grundstenen lagt!

Virker det så? Det er svært at sige,
men følgende fakta står i hvert fald
fast:

Ud af godt 4.600 medlemmer af
DSU er 96 kvinder, dette svarer til
blot 2%.

Ud af godt 91.000 medlemmer af
DSB er 6354 kvinder, dette svarer
til næsten 7%. Selv med fratræk af
udenlandske gæstespillere ligger vi
på 6-7%, det er lavt, men betydeligt
højere end i Danmark.

Ligaens struktur
Selv i Danmark er Skakligaen kun
det øverste niveau af den stærkt for-
grenede holdturnering. Tyskland er
jo et meget større land, og nogle
gange kan man blive helt forvirret,
hvis man prøver at finde hoved og
hale i deres opdeling af holdtur-
neringen. Kvindeligaen er ikke så
stor som den åbne liga, men der er
under 1. FBL tre grupper i 2. FBL –
som opdeles i regioner ud fra, hvilke
hold der spiller med – og under dem
er der igen seks regionale ligaer. I 1.
og 2. liga spiller man med seks spil-
lere, i regionalligaen med fire spil-
lere pr. hold. Der er 11 kampe i
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Af Oksana Vovk

Man trives, når man tilbringer tid

med ligesindede. Kvinder og mænd er

forskellige, også dem, som spiller skak!

“



hovedligaen med 12 hold fra hele
Tyskland, hvoraf altså de tre er op-
rykkere fra 2. FBL. De store afstande
giver nogle gange rejsetid på otte ti-
mer eller mere – hver vej vel at
mærke!

I 2. FBL er der ‘kun’ syv kampe
med otte hold pr. pulje, og sidst men
ikke mindst er der fem kampe med
seks hold pr. pulje i de regionale li-
gaer.

Hvor mange kvinder spiller så
med i kvindeligaen? I 1. og 2. FBL
må der tilmeldes 14 kvinder pr. hold.
Det bliver altså til maks. 168 spillere
i 1. FBL og 3 x 112 spillere i 2. FBL,
i alt 504 spillere. I regionalligaen må
man tilmelde 12 spillere, men for
klubber med to hold vil nogle af spil-
lerne være de samme. Hvis vi anta-
ger, at der spiller yderligere 300-400
‘nye’ spillere i regionalligaen, kom-
mer den tyske kvindeliga op på om-
kring 900 kvinder. Ja, et drømme-
scenario for danske tilstande, eller?

Kvindeliga hører under DSB, det
gør den almindelige Bundesliga
også, men den er i 2006 blevet om-
dannet til en forening, hvilket gør, at
den har fået en selvstændig status
med egen hjemmeside, og således
kan beslutte mange flere ting – hurti-
gere! Det er i øvrigt en helt naturlig
ting, at der på det tyske skakforbunds
hjemmeside på forsiden er afdelin-
ger for kvinde- og seniorskak!

En lille pudsighed: I kvindeliga
findes begrebet ‘gæstespiller’ som
betyder, at en kvinde, hvis klub ikke
stiller et kvindehold, godt må spille
på et kvindehold i en anden klub.
Men, men...: der må højst være to
gæstespillere med pr. kamp for at
begrænse overraskelserne i holdets
sammensætning.

Udenlandsk ‘arbejdskraft’
Man kan undre sig over, hvad jeg
som dansk WIM, og så mange andre
udlændinge, laver i den tyske liga.
Det er simpelt. Godt nok er der
mange (temmelig) stærke kvinder i
Tyskland, men med de tal, læseren
lige har set, er det måske indlysende,
at der ikke er nok. Og særligt top-
brætterne i hovedligaen, og også i 2.
FBL, er ofte optaget af udlændinge,
hovedsageligt fra det stærke Øst-
europa. Man skal som regel 5-6 plad-
ser ned for at finde den første tysker
på holdet... Der er ikke noget at sige
til, at det er tiltalende at møde stærke
kvindelige spillere med 2300-2400
i rating, og dermed få mere erfaring
og skaklige udfordringer.

For omkring ti år siden kunne man
endda med et ratingtal på cirka 2000
tjene penge på at spille med i tysk
kvindeliga. Fra Danmark har Evge-
nia Hansen (1. FBL for Hamborg),
Sandra de Blecourt Dalsberg (som
dengang boede i Holland tæt på den

tyske grænse og spillede for 2. FBL
for Essen) og Anne Bekker-Jensen
(2. FBL for Kiel) spillet med og nydt
de gode vilkår.

I dag er det ren hobby for almin-
delige mesterspillere, og selv det at
få rejsen og madudgifterne dækket
er ikke altid muligt pga. klubbernes
dårlige økonomi og mangel på spon-
sorer. Der er ikke de penge i det som
tidligere, og meget afhænger af spon-
sorer og de mange frivillige, som
støtter arrangementerne organisa-
torisk. Falder dette bort, må et hold
ofte trække sig.

Eksempelvis er holdet fra byen
Mainz sponseret af den store glas-
fabrik ‘Schott Mainz’ – de stiller
endda lokaler til rådighed på deres
fabriksområde til skakkampe på
hjemmebane. Det er fornemme vil-
kår med gratis mad og gode spille-
forhold, når der spilles kvindeliga!

De udlændinge, som lokkes med
og rent faktisk stadig får betaling for
at spille, kommer ofte kun til kam-
pen og rejser igen – men nogle gange
bliver de hængende – således bor der
rigtig mange spillere fra Østeuropa,
og i særdeleshed fra Ukraine, i Tysk-
land. Mange er blevet gift med tyske
skakspillere, mens andre kom til
Tyskland som indvandrere eller
flygtninge, og valgte at genoptage
skakken i deres nye hjemland. I min
klub Mülheim-Nord i delstaten
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Nordrhein-Westfalens to kvindehold fejrer en sejrrig og hyggelig sæson, forrest og midt for flaget ses Oksana Vovk.



�

Nordrhein-Westfalen er de fleste
fastboende i Tyskland, og dermed
adskiller vi os fra andre ved at være
lidt af et amatørhold som spiller af
lyst og har det godt sammen skak-
ligt og socialt (og vi kan snakke sam-
men på tysk!), mens mange andre
hold består af ‘importudlændinge’ i
en sådan grad, at der næppe kan blive
tale om særlig stort sammenhold, ene
og alene pga. sprogproblemer.

Men skakligt giver det resultater
at få hjælp fra udlandet – og det bli-
ver hyppigt brugt! Også vores klub
har været på shoppingtur i Ukraine
efter oprykning til 1. FBL, så vi bl.a.
har fået GM Inna Gaponenko til før-
stebrættet, som til sammenligning
året forinden blev delt mellem mig
og en anden spiller på holdet. En sta-
tistik fra 2006 viser, at hele 66% af
de tilmeldte spillere på topbrætterne
var udlændinge, mens der ligeledes
var 66% tyske spillere (men inkl. ud-
lændinge som har skiftet til tysk for-
bund!), når man så på alle tilmeldte
spillere på holdet.

Der er dog noget regionalt med
udlændinge – Østtyskland nyder sta-
dig godt af den russiske skaktradi-
tion, og derfor er holdene mere ty-
ske end i Vesten, på trods af, at det er
noget lettere for ‘gæstearbejderne’
at tage til Østtyskland fra Polen,
Tjekkiet, Ukraine og Rusland.

Min egen historie
Og min egen historie: Pga. det høje
bureaukrati og meget strenge tilmel-
dingsregler i Tyskland, (holdet må
kun meldes én gang om året, og det
inden 1. juli.) lykkedes det mig ikke
at komme på et kvindehold, mens
jeg boede i landet. Til gengæld var
min nuværende klub til sæsonen
2009/2010 rykket op i 2. FBL, og
pludselig skulle de bruge to spillere
mere til at komme op på de seks spil-
lere. Til en turnering i Tyskland blev
jeg headhuntet af en veninde, og
holdet rykkede allerede i 1. sæson
op i 1. liga, og undgik endda ned-
rykning dér med det yderste af neg-
lene i den forgangne sæson. Nu skal
jeg allerede starte på min 3. sæson i
kvindebundesligaen.

Ud over det stærke sociale sam-
menhold og en stemning, som ikke
kan sammenlignes med herreturne-
ringer, føler jeg også, at holdspil
presser mig til at spille på gevinst for
holdet, hvor jeg ofte ellers ville have
taget remis i marginalt bedre stillin-
ger. Og det har ført til gode resulta-
ter – to kandidatresultater er det ble-
vet til, og sidste sæson var jeg tæt på
en WGM-norm, desværre kunne jeg
ikke komme op på de krævede ni
kampe pga. deltagelse i NM under
Reykjavik Open på Island.

Her følger et uddrag fra et parti på
bræt 3 mod en polsk WIM fra den
østtyske klub Chemie Guben ved
den polske grænse.

Oksana Vovk
SV Mülheim-Nord 1931 (2204)
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VIM Anna Fojudzka
SV Chemie Guben (2221)

Efter en lille fordel gennem det me-
ste af partiet til Sort, er partiet nu i

tidnødfasen. Hvids sidste træk var
39. Db2-a2. Her fandt jeg en sød
afslutning:
39... Lxe4!

Truer helt enkelt mat på f1.
40. Kg1?

Taber direkte i en dårlig stilling. 40.
Sd2 var en sidste mulighed, men
også her står Sort efter 40... Lxg2†
41. Kxg2 Da8† til gevinst med eks-
tra bonde og mattrusler mod den
hvide konge.
40... Sf3† opgivet.

Hvis 41. Lxf3 (eller 41. Kh1 Se1!)
41... Dxf3 med mat eller springer-
gevinst, da Sb1 ingen felter har!
0-1

Historiske resultater
I flere år har klubben Baden-Baden
(hvor Peter Heine Nielsen jo spiller
i den åbne liga) været klar favorit til
mesterskabet. Dette skete også i sid-
ste sæson, hvor klubben blev suve-
ræne vindere (de vandt alle deres
matcher), efterfulgt af Halle fra
Østtyskland, og Hamburg. På hol-
det i Baden-Baden, hvor også
Viktorija Cmylite spiller på bræt 2,
blev der i år kun spillet et parti af en
indfødt tysker, og det siger noget om
holdets store styrke – og høje ambi-
tioner.

I 90’erne har turneringen været
domineret af det midttyske hold fra
Wuppertal ‘Elberfelder SG’. Efter at

... SKAKPARADIS FOR KVINDER

46 2011 /6/302

Spillerne trives i den tyske kvindeliga på tværs af nationalitet og alder. Her har Oksana

Vovk de sorte brikker mod rækkens ældste deltager.



klubben trak sig i år 2000, har Baden-
Baden og diverse østtyske hold på
skift domineret ligaen. I tidernes løb
har kendte spillere fra mange lande
spillet (og stadig spiller) i den tyske
liga, blandt andre Pia Cramling, Ale-
xandra Kosteniuk, Elisabeth Pähtz,
Peng Zhaoping, Ketino Kachiani-
Gersinska, Anna Zatonskih, Gun-
dula Heinatz, Natasha Bojkovic,
Barbara Hund og mange andre.

Kvindemesterskaber
Ud over den tyske kvindeliga, ar-
rangeres der hvert år i maj/juni også
tyske kvindemesterskaber for del-
statshold. Der er jo 16 delstater i
Tyskland, og hver af dem kan stille
et hold på otte spillere + evt. reser-
ver. Der kæmpes i 5 runder. Tur-
neringen er uden pendant på herre-
siden, og den har efter forskellige
lokaliteter nu på 18. år fundet sig til

Dansk Skak Unions

kvindeudvalg

I efteråret 2009 blev der under DSU
grundlagt et Udvalg for Pige- og
Kvindeskak, hvis hovedformål er at
arbejde med og fremme pige- og
kvindeskakken i Danmark. Udval-
get består p.t. af Oksana Vovk (for-
mand), Chresten Nielsen (DSU-re-
præsentant) såvel som Marie Frank-
Nielsen (også Pigeansvarlig i Dansk
Skole Skak) og IM Thorbjørn Bro-
mann (kvindelandstræner og OL-
holdleder).

Udvalget tager løbende relevante
emner op, og som eksempler på gen-
nemførte tiltag kan nævnes opret-
telse af en landstræner-funktion, her-
under planer om mindst én årlig træ-
ningssamling for kvinde- og pige-
eliten.

Desuden afholder kvindeudvalget
et årligt hurtigskak-DM for kvinder.

Hvis du har noget på hjerte om
kvindeskakken, modtager udvalget
gerne ideer og forslag.

OksanaVovk

Email: kvindeudvalg@skak.dk

rette i den lille eventyrlige by Braun-
fels i delstaten Hessen. Byen ligger
omtrent midt i Tyskland, så trans-
porttiden er ret fair for alle, og så er
arrangementet rigtig godt – gode
spilleforhold, gode indkvarterings-
forhold og en fælles middag for alle
spillerne på den sociale side. I mod-
sætning til kvindeligaen spiller der
ingen betalte (udenlandske) spillere
med – man spiller af ren lyst, og
mange har (som regel skakspillende)
partner og (som regel allerede skak-
spillende – eller snart skakspillende)
børn med. Altså lidt en skak-familie-
tur til de idylliske omgivelser!

Turneringen åbnes af byens borg-
mester og er generelt blevet en stor
begivenhed i den lille by. Byen le-
ver op, og gennemsnitsalderen i byen
sænkes væsentligt – selv om ikke alle
spillere er unge – i 2010 var en del-
tager 86 år! Hvert år skrives der også

om det i aviserne, og nogle dage før
start hænges turneringens skilt i store
bogstaver op uden for spillestedet i
Europa-Centret.

Delstaten Nordrhein-Westfalen,
som jeg spiller for, har vundet me-
sterskabet adskillige gange, også de
sidste fire år. Jeg har selv været med
til at vinde det på et topbræt i 2008
og i 2010.

I øvrigt blev der i 2010 pga. le-
dige pladser for første gang beslut-
tet at stille med hele to hold – alt for
mange spillere ønskede nemlig at
deltage. Det er måske ikke så under-
ligt – delstaten er Tysklands mest
befolkede delstat med ca. 18 millio-
ner indbyggere!

Det er en stor oplevelse at mærke
den fantastiske stemning, kvinde-
skak i Tyskland er omgivet af, og
jeg føler mig meget privilegeret af at
kunne få lov til at være en del af det!
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Danmarksmesterskabet i hurtigskak
for kvinder blev spillet i ChessHouse
i Århus lørdag den 19. november.
20 spillere, heriblandt syv af landets
ti højest ratede kvinder, stillede til
start i mesterskabet, der er det første
officielle af sin art.

Efter de syv runder var Sandra de

Sandra

de Blecourt

Dalsberg

DM i hurtigskak

for kvinder:

Foto: Thomas H. Vestergård.

Blecourt Dalsberg, Seksløberen, su-
veræn vinder med 6 point, foran
Thomine Stolberg-Rohr, Evans Vej-
le, og Esmat Susanne Guindy, Vi-
borg, 5½ point, samt Elena Gerassi-
movich Steffensen, Skørping, og
Louise Winther Fredericia, Philidor,
4½ point.



Juniorskak
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Ungdoms-EM blev i år afholdt fra
d. 11. til 20. september i det meget
turistvenlige resort-kompleks Albe-
na i topspilleren Veselin Topalovs
hjemland, Bulgarien. Albena er be-
liggende i den nordvestlige del af
Bulgarien, og med temperaturer på
den gode side af 25 grader var før-
stehåndsindtrykket meget positivt
for den 14 mand store danske dele-
gation, der flygtede fra den danske
efterårskulde.

De lige godt 1000 deltagere blev
sammen deres ledsagere indkvarteret
rundt omkring i Albena. Stedet er
generelt velegnet til meget store tur-
neringer, da Albena er fyldt med
hoteller – og flot beliggende ved Sor-
tehavet.

Den danske delegation
I årets udgave havde vi fra Danmark
sendt en ekstraordinært stor delega-
tion af sted. Dette skyldes hovedsa-
geligt, at Ungdoms-VM afholdes i

Brasilien, og her er det DSU’s prin-
cip, at man ikke sender spillere af
sted. Meget fornuftigt, eftersom rej-
seomkostningerne naturligvis er
væsentligt højere, og samtidig gav
det jo plads til flere spillere til EM.
Sidste år var det samme tilfældet,
bare med omvendt fortegn. Her blev
EM i Georgien nedprioriteret, hvori-
mod man fra DSU’s side valgte at
sende flere spillere af sted til Ung-
doms-VM i Grækenland.

Delegationen bestod i år af syv
spillere, seks forældre og en nu tidli-
gere landstræner, Allan Stig Rasmus-
sen. Spillerne var som følger: U8:
Filip Boe Olsen, U10: Johan Møller
Ochsner og Lasse Ramsdal, U12:
Jesper Thybo, U14: Jens Ramsdal,
U16: Mads Andersen og U18: Bjørn
Møller Ochsner.

På forhånd var forventningerne
knyttet til Jesper Thybo og Mads
Andersen, med Filip Boe som en
mulig outsider. Filip er kun 7 år, så

det var meget svært at forudsige no-
get, mens Jesper er lidt mere erfaren,
og med hans 2000 i rating var der
håb om en god placering. Mads har
derimod flere gange vist sit værd i
internationale sammenhænge med
top-10 placeringer ved både EM og
VM. Mads var seedet 8 og med en
god turnering var det da ikke helt
umuligt, at han kunne komme op og
blande sig i medaljestriden.

Da der var to deltagende brødre-
par (Lasse og Jens samt Johan og
undertegnede) havde alle spillere
mindst én forælder med, hvilket
gjorde det muligt for Allan kun at
fokusere på det skakmæssige. Og her
kan jeg vist godt tale for alle dan-
skere, når jeg siger, at det var en stor
succes! Allan var også med til Ung-
doms-VM sidste år, hvor jeg deltog
i U16-gruppen, og både i år og sid-
ste år har jeg personligt haft meget
stor glæde af hans ekspertise og
meget energiske tilgang til forbere-

Foto: Mads Boe.

Glade danske

EM-deltagere

Forrest fra venstre:

Lasse Ramsdal (U10),

Jens Ramsdal (U14), bag dem

Jesper Thybo (U12) og

Johan Møller Ochsner (U10),

derpå Filip Boe Olsen (U8),

og bagest holdleder

Allan Stig Rasmussen,

samt Mads Andersen (U16) og

Bjørn Møller Ochsner (U18).

Af Bjørn Møller Ochsner

EM for
ungdom
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Drenge u. 8 år (85 deltagere):

1. Alex Krstulovic (1635) HUN, 8

2. David Gavrilescu (1817) ROU, 7

3. Matvey Pak (1875) Rusland, 7

39. Filip Boe Olsen (–) Danmark, 4½

Piger u. 8 år (50 deltagere):

1. Nurgyul Salimova (1737) Bulgarien, 8

2. Tamar Esadze (–) Georgien, 8

3. Elizaveta Solozhenkina (–) Rusland, 7½

Drenge u. 10 år (118 deltagere):

1. Evgenios Ioannidis (1844) Grækenland, 7½

2. FM Abdulla Qadimbayli (1898) Aserbajdsjan, 7½

3. Saar Drori (1806) Israel, 7

84. Lasse Ramsdal (–) Danmark, 4

93. Johan Møller Ochsner (–) Danmark, 3½

Piger u. 10 år (77 deltagere)

1. Alicja Sliwicka (1670) Polen, 8½

2. Annamaria Marjanovics (1784) Ungarn, 8

3. Alina Bychkova (–) Rusland, 7

Drenge u. 12 år (127 deltagere):

1. Haik M. Martirosyan (1892) Armenien, 7½

2. Nichita Morozov (1876) Moldavien, 7

3. Semen Khanin (2134) Rusland, 7

78. Jesper Søndergaard Thybo (1980) Danmark, 4

Piger u. 12 år (87 deltagere):

1. WFM Anna Vasenina (1997) Rusland, 8

2. Veronika Gazikova (1897) Slovakiet, 7½

3. WCM Dinara Dordzhieva (2024) Rusland, 7½

Drenge u. 14 år (104 deltagere):

1. FM Can Ali Marandi Cemil (2257) Tyrket, 7½

2. FM Jan-Krzysztof Duda (2368) Polen, 7

3. FM Vladislav Artemiev (2415) Rusland, 7

88. Jens Albert Ramsdal (1913) Danmark, 3

Piger u. 14 år (79 deltagere):

1. WFM Aleksandra Goryachkina (2248) Rusland, 7½

2. Liubov Kostitsina (2034) Rusland, 7

3. Katsiaryna Beinenson (1888) Hviderusland, 7

Drenge u. 16 år (94 deltagere):

1. FM Alexandr Bortnik (2360) Ukraine, 7½

2. FM Hovhannes Gabuzyan (2404) Armenien, 7

3. FM David Anton Guijarro (2462) Spanien, 7

21. IM Mads Andersen (2398) Danmark, 5½

Piger u. 16 år (75 deltagere):

1. Maria Severina (2154) Rusland, 7

2. Marja Tantsiura (2138) Ukraine, 7

3. WIM Marsel Efroimski (2221) Israel, 7

Drenge u. 18 år (81 deltagere):

1. GM Nils Grandelius (2536) Sverige, 7

2. IM Marcel Kanarek (2444) Polen, 7

3. Vadim Moiseenko (2422) Rusland, 7

19. Bjørn Møller Ochsner (2252) Danmark, 5½

Piger u. 18 år (62 deltagere):

1. WFM Diana Baciu (2166) Moldavien, 7½

2. WIM Meri Arabidze (2332) GEO, 7

3. Maria Gevorgyan (2047) Armenien, 7

Europamestre for ungdom 2011:

www. eycc2011.eu

delser og partigennemgang af alle
partier efter runderne.

Stævnet
Der blev i år spillet i seks aldersgrup-
per i både drenge og pigegrupper.
De seks aldersgrupper er et nyt kon-
cept, der kun bruges for anden gang,
for typisk har man ikke haft en U8-
gruppe. Men det er altså blevet ind-
ført, og Danmark var i år som sagt
repræsenteret af Filip Boe i denne
gruppe.

Mange af de helt små (inklusive
Filip) kan virkelig spille god skak,
og det er positivt, at de fra en ung

alder deltager i sådanne stævner, da
det giver en helt masse at være af
sted med ti dages intensiv fokus på
skak.

Netop derfor er det også utrolig
ærgerligt, at Danmark endnu en gang
ikke var repræsenteret på pige-
fronten. Typisk har man ikke sendt
piger af sted, fordi der ikke har væ-
ret nogen oplagte valg, men de sene-
ste år er der kommet nogle meget
dygtige og engagerede piger frem i
dansk skak.

Det vil helt sikkert gavne meget,
når og hvis man begynder at udtage
piger til de internationale stævner.

Både for dem selv, men også for at
promovere skakken i et meget
mandsdomineret miljø, hvor fremti-
dige pige-talenter helt sikkert vil
blive motiveret, hvis de har nogle
rollemodeller.

Det internationale snit
Turneringen havde deltagere fra 48
lande, hvoraf Rusland var stærkest
repræsenteret med over 100 spillere!
Rusland har de seneste år haft svært
ved at følge med de andre store skak-
nationer til Ungdoms-VM, og i sær-
deleshed lande som Kina og Indien
har overhalet Rusland med et kon-



... UNGDOMS-EM
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Danskernes EM-scorer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts.

Filip Boe Olsen (U8) 1 0 1 0 1 0 1 0 ½ 4½

Johan Møller Ochsner (U10) 0 1 0 0 1 ½ 0 1 0 3½

Lasse Ramsdal (U10) 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4

Jesper Søndergaard Thybo (U12) 1 0 ½ 1 1 0 0 0 ½ 4

Jens Albert Ramsdal (U14) ½ 0 ½ 0 0 1 1 0 0 3

Mads Andersen (U16) 1 ½ 1 ½ ½ 0 0 1 1 5½

Bjørn Møller Ochsner (U18) ½ 1 0 0 1 ½ 1 1 ½ 5½

stant stigende antal af unge talenter.
Dette understreges af, at Rusland
‘kun’ fik tre medaljer ved sidste års
VM.

Rusland klarer sig dog stadig rig-
tig godt til EM og indtog i år knap
1/3 af podiepladserne, nemlig 11 ud
af 36 mulige. I de seks drengegrup-
per blev det dog kun fire bronzeme-
daljer, selv om stortalenterne IM Ivan
Bukavshin (U16 og 2539 i rating)
og FM Vladislav Artemiev (U14 og
2415 i rating) begge var favoritter i
deres respektive grupper, men slut-
tede som henholdsvis nr. 17 og nr. 3.

Ud over Rusland var Tyrkiet også
stærkt repræsenteret med over 70
deltagere. Artemievs gruppe blev
således vundet af den tyrkiske FM
Ali Marandi, som Jens Ramsdal i
øvrigt spillede remis mod i 1. runde
af turneringen – Super flot af Jens,
der havde rigtig gode chancer un-
dervejs!

Tyrkiet er i gang med den helt store
satsning, hvor de blandt andet har
sat skak på skoleskemaet, og det kan
ses til de internationale turneringer,
hvor de klarer sig godt. Det er des-
uden altid sjovt at se de mange tyrki-
ske spillere i deres røde og turkisblå
nationaltrøjer – i øvrigt en mulighed
til fremtidig forbedring for Danmark,
da det giver en rigtig god hold-ånd
og solidaritet mellem nationens spil-
lere at have nationaltrøjer.

Masser af skak
Stævnet strakte sig i år over 10 dage,
og var fyldt med skak for alle spil-
lernes vedkommende. Naturligt nok
var der mest forberedelsestid for de
ældste, da der meget sjældent er no-
get nævneværdigt at forberede sig
på i de 2-3 laveste grupper. Men de
yngste i delegationen – her tænkes
primært på Filip, Johan og Lasse,
som vel at mærke alle var debutan-
ter ved sådanne typer ungdoms-
stævner – gik meget energisk til op-
gaven og fik i stedet for forberedel-
ser bare kigget på en hel masse skak.
Dette er naturligvis også det bedste
på deres niveau, hvor partierne sta-
dig bliver afgjort stort set udeluk-
kende på spillefærdigheder modsat

på højere niveauer, hvor åbnings-
fasen har en langt større betydning.
En stor del af æren for den daglige
træning af de yngste skal tilskrives
Mads Boe, som var med som foræl-
der til Filip. Han tog sig skakmæssigt
af de tre små, og der er helt klart sket
en massiv fremgang i den skaklige
forståelse hos de tre.

Ældste gruppe
Jeg havde hjemmefra forberedt mig
på at skulle møde en af de lavestra-
tede i gruppen, for seedet som nr. 41
i en gruppe på 84 var der jo udsigt til
et af de absolutte bundbrætter, når
turneringssystemet er sådan indret-
tet, at nr. 1 i højestratede halvdel
møder nr. 1 i nederste halvdel, nr. 2
møder nr. 2 osv. Men sådan skulle
det i midlertid ikke gå, for efter et
par afbud var det en realitet, at jeg
ikke fik en modstander på 1800, men
derimod den topratede armenier GM
Samvel Ter-Sahakyan på 2560.

Resten af aftenen og formiddagen
før runden blev derfor brugt til for-
beredelser, såvel åbningsteoretisk
som psykologisk. Det psykologiske
aspekt er noget, jeg har arbejdet
meget med i det sidste år, og går ud
på, at jeg simpelthen har haft en ten-
dens til at overvurdere højereratede
modstandere. Som en konsekvens
heraf løb jeg bl.a. ind i fire nederlag
i træk mod væsentligt højereratet
modstand til sidste års VM, selv om
mine stillinger undervejs berettigede
til betydeligt mere.

Og det virker da til, at arbejdet har
givet pote. Efter en remis mod Ter-
Sahakyan med de sorte brikker i et
parti, hvor jeg undervejs stod bedst,
blev det til en relativt let sejr(!) over

spanske IM Daniel Forcen Esteban
(partiet er kommenteret nedenfor).
Med 75% mod et snit på lige godt
2500 var jeg ganske godt på vej, men
det skulle dog ikke blive ved på den
måde. Efter et spændende og for
begge parter chancerigt parti mod IM
Frode Urkedal fra Norge måtte jeg
ned, og herefter scorede jeg 2½ af 4
mod et snit på knap 2100. Jeg lå altså
midt i feltet med fire point efter syv
runder, og det tegnede til at blive en
fin turnering.

Men i 8. runde ventede ukrainske
Alexander Ponomarenko (2406), og
jeg havde igen fået blod på tanden.
Dels fordi jeg hidtil havde klaret mig
rigtig godt mod de højereratede, dels
fordi han ratingkurve virkede fuld-
stændig absurd – i januar sidste år
havde han sølle 2073! Selvfølgelig
måtte jeg ikke undervurdere ham,
men det fik mig til at tvivle på, hvor
god han egentlig var, selv om fem
IM-normer vidnede om en vis styrke.
Ponomarenko havde dog tilsynela-
dende glemt, at han havde fået 2400
i rating. Han spillede en Sveshnikov-
sicilianer, som var helt ved siden af
mine forberedelser, men tilsynela-
dende også ved siden af hans egne,
og han gik forholdsvist hurtigt galt i
byen, hvilket ville koste ham en
bonde uden modspil. Han forsøgte
derfor at fuske sig til noget modspil,
men derved blev bonden også til en
officer, og sejren blev kørt hjem.

Nu var jeg pludselig rigtig godt
med og kunne med en sejr i sidste
runde spille med om en top-10 pla-
cering. Det blev dog ‘kun’ til en re-
mis med de sorte brikker mod den
israelske IM’er Gil Popilski (2380).
Dermed sluttede jeg med 5½ af 9 på
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en delt 12. plads (19 efter korrek-
tion) og en ratingfremgang på so-
lide 21 Elo-point. Næste stop er selv-
følgelig 2300 i Elo og dermed FM-
titlen.

Bjørn Møller Ochsner
Dammark (2252)

Daniel Forcen Esteban
Spanien (2441)

Siciliansk / B94

1. e4

Min modstander var relativt let at
forberede sig på, og jeg havde i fæl-
lesskab med Allan Stig gættet, at han
ville spille den variant, som opstod i
partiet.
1... c5 2. Sf3 d6

Allerede her var jeg faktisk optimi-
stisk. Han har et par gange spillet
både 2... Sc6 og 2... e6, men efter 2...
d6 var jeg mere eller mindre sikker
på hans næste 12 træk!
3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5

Sbd7

Dette var sådan set det eneste træk,
som ikke var givet. Jeg havde dog
regnet med det, dels fordi han i det
eneste parti på basen mod 6. Lg5
spillede 6... Sbd7, dels fordi åbnings-
specialisten Ftacnik for nyligt har
skrevet en bog om varianten – dette
kunne sikkert lulle min modstander
i søvn.
7. f4 Dc7

Sort undlader i disse varianter at

spille e7-e6, hvilket ville give træk-
omstilling til hovedvarianterne.
8. Df3 h6 9. Lxf6 Sxf6 10. f5!? Dc5 11.

0-0-0 g5 12. fxg6 e.p.!?

Inspireret af Hector - Volokitin,
2010, som Hvid vandt.
12... Lg4 13. gxf7† Kxf7 14. Dd3 Lxd1

15. Sxd1 b5!? 16. g3
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Hvid har ofret en kvalitet for en
bonde og har gode angrebschancer
på de hvide felter. Planen er Lh3 og
Sd1-g2-f4 med tryk på e6.
16... e6 17. Lh3 Te8 18. Se3

Trækket er lidt upræcist, da det gi-
ver Sort muligheden for at jage lø-
beren væk. Den står dog også godt
på f3 via g2. Efter 18. Tf1! var jeg
bange for 18... Dc4?, men havde
overset 19. e5! dxe5 20. Df3 med
mat eller materialegevinst.
18... Dh5 19. Lg2 Lg7 20. Tf1 Thf8

Sort prøver at få kongen i sikkerhed.
21. Lf3 De5?

Taber stort set pga. en smart kombi-
nation. Bedre var 21... Dc5 22. Lg4
h5 23. Lh3 Lh6 24. Kb1 med en lige
stilling, hvor Hvid dog har kontrol.
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22. Sc6! Dc5 23. e5! dxe5 24. b4?!

Ideen var, at Sorts dronning nu ikke

længere dækker e7 og f8. Bedre var
dog 24. Sd5, og Sort har intet or-
dentligt forsvar. F.eks. 24... Sxd5 25.
Dh7!! Sf6 26. Lh5 mat!
24... Db6 25. Lh5† Kg8 26. Lxe8 Txe8

27. Txf6! Dxc6 28. Dg6 Tf8 29. Sg4

Dh1† 30. Kb2 e4 31. c3 Dg2† 32. Kb3

Dd2 33. Sxh6† Dxh6 34. Dxh6 Txf6

Efter 34... Lxh6 35. Txh6 Tf2 36.
Txe6 Txh2 37. Txe4 vinder Hvid let.
35. De3 Tf3 36. De1 e3 37. De2 opgi-

vet.

En relativt let sejr over en stærk spil-
ler. 1-0

Danske resultater
For mig personligt var turneringen
selvfølgelig en succeshistorie og min
klart højeste placering til et ung-
domsstævne, men som helhed ind-
friede vi ikke helt forventningerne.

Mads Andersen, som jo på for-
hånd var spået en top-10 placering
og med forhåbninger om mere,
kunne ikke rigtig få spillet til at køre,
og med kun et point i de fire mid-
terrunder mod et snit på under 2250
var han langt uden for præmieræk-
ken. Han endte på dog en 19. plads
efter en udmærket slutspurt.

Jesper Thybo spillede udmærket,
men kom dog i problemer et par
gange, fordi han eksperimenterer
med så mange åbninger, at han ikke
kender alle lige godt. Det vil helt sik-
kert give resultater senere hen, men
her i turneringen virkede det dog
ikke optimalt, og efter tre nederlag i
træk i de afsluttende runder røg Jes-
per et godt stykke tilbage i feltet.

Svensk europamester
Blev det en halvsløj turnering for de
fleste danskere, kan vi til gengæld
glæde os over, at svenske GM Nils
Grandelius blev europamester i U18
efter at have ført hele turneringen
igennem. Tillykke til Nils, og godt
at han kunne repræsentere Skandina-
vien øverst på podiet!

Generelt var Ungdoms-EM dog
også for danskerne en god og lære-
rig tur, og jeg håber personligt på
deltagelse næste år, da det altid er en
oplevelse at være med.
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Nils Grandelius, Sverige –

europamester i ældste gruppe.
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Vi starter med et foto af Bent Lar-
sen, der jo desværre døde sidste år.
Man ser Bent bære slips og orden,
hvilket er ganske usædvanligt.

A) Hvad hedder ordenen?

B)  En anden skakspiller modtog den
samme orden ca. 60 år før Bent Lar-
sen. Hvem?

3 Dansk skak på engelsk

I nyere tid skriver og udgiver mange
danskere skakbøger på engelsk.

A) Men hvilken åbningsbog var den
første, skrevet og udgivet på engelsk
af danskere?

En af medforfatterne til denne åb-
ningsbog var flere gange holdkap-
tajn for det danske skaklandshold.
Desuden var han tre gange dan-
marksmester og holdt en overgang
en danmarksrekord i en sport hvor
man både   og .

B) I hvilken disciplin satte han re-
korden?

4 Svantevit

Skakbladet har allerede fra sin start
ind i mellem publiceret mærkelige,
for ikke at skrive outrerede skak-
opgaver, ofte afvæbnende under tit-
len ‘En skakspøg’. Ret tidligt ud-

DSU-formænd

ved skakbrættet

Dansk Skak Unions formænd gen-
nem tiderne har så sandelig også
kunnet rykke rundt med brikkerne
på brættet. Hver af disse tre stillin-
ger involverer én af de sidste otte
formænd.

Hvem er de tre formænd i A), B) og
C), og hvad blev der trukket?
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Bent
Larsen
med
slips!

skrev man også en ‘Skakspøg-tur-
nering’, hvor deltagerne skulle med-
sende 2 kroner i indskud som gik til
præmier.

Her er vinderopgaven, der gik un-
der titlen ‘Svantevit’, der som sik-
kert bekendt er navnet på en vendisk
gud med fire ansigter, hvilket selv-
følgelig giver et hint til løsningen.
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Fordringen er: ‘Hvid trækker og af-
slutter spillet i 2 træk.’

A) Angiv løsningen med mindst fire
varianter.

Komponisten til opgaven havde to
store fritidspassioner: Biller og skak-
opgaver. På begge felter opnåede han
international anerkendelse.

B) Hvad var hans profession?

Danskere på andre

nationers skaklandshold

En del skakspillende danske stats-
borgere har opholdt sig i længere tid
i udlandet og i den forbindelse op-
trådt på andre nationers skaklands-
hold ved OL.

Nævn op til fem – A), B), C), D), E)
– sådanne nationer.

2

� �

A) Sort er nede med en
kvalitet, men spiller...

B) Hvid trækker og
sætter mat i 2 træk.

C) Sort forcerer spillet
med et chancerigt offer.

5

Jule-quiz
10 opgaver med i alt 24 svar. I håbet om at give stof til skaklig
eftertanke oven på julens vellevned. Vi har dog også materielle
præmier til løserne med flest rigtige besvarelser, gavekort på
500 kr. og 250 kr. til Dansk Skaksalg. Dertil 10 gavekort
a 100 kr., som fordeles ved lodtrækning blandt alle løsere,
der har mindst 5 rigtige svar.

Løsninger skal være modtaget senest lørdag den 7. januar 2012.

Sendes som brev eller email til: Skakbladets redaktion,
Kongestien 16, 2830 Virum. Email: skakbladet@skak.dk.
Eller online via Dansk Skak Unions hjemmeside: www.dsu.dk.
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7 Skakspillende politikere

En dansk politiker skrev i sine erin-
dringer:

‘Jeg besluttede mig til at jeg ikke
mere ville beskæftige mig med poli-
tik, men alene passe landbruget og
så bruge fritiden til skakspillet.’

A) Hvem?

En tidligere dansk udenrigsminister
er afbildet på et maleri, udstillet på
et dansk slot. På maleriet ses han
spillende skak med en berømt dansk
videnskabsmand.

B) Hvem er ministeren?

8 Skak og designkunst

6 Skak og computere

Forholdet mellem skak og compu-
tere har optaget danske skakspillere
i årtier. Her til højre ses tre citater
om skakcomputere og deres indfly-
delse – alle af kendte danske skak-
spillere.

Forbind hvert citat med den rette.

Bent Larsen

Curt Hansen

Thorbjørn Rosenlund

Jørgen Hvenekilde

Peter Heine Nielsen

Svend Hamann

A) ‘Snyd på VM-niveau kunne f.eks. let iværksættes ved en skjult
(eventuelt indopereret) miniature-modtager, og det er nok
symptomatisk for den ændrede rollefordeling mellem menne-
sker og maskiner, at von Kempelens Tyrk i 1770 måtte låne
styrke af et skjult menneske, mens mennesket i dag kan drage
fordel af en hemmelig computer.’

B) ‘Efter datamaskinens  fremkomst  efter den anden verdenskrig
har man også fået mulighed for at efterligne den menneskelige
hjernes funktion, og her er det så skakspillet kommer ind i
billedet. Forskerne har nemlig fundet ud af, at skakspillet
faktisk er et ret svært spil! (Det har vi andre jo vidst i årevis).’

C) ‘Det mindste dansk skak kan gøre er at vise sin utilfredshed
over, at skakspillet er på vej til at blive ødelagt. Ellers vil vi
om nogle år sidde tilbage med en temmelig flad fornemmelse.
Om det så virkelig er muligt at få computerbranchen til at
ændre kurs må fremtiden vise.’

9 Hvilken skakmester?

Denne danske skakmester deltog ved
ét skak-OL. Hans navn bliver af et
anerkendt åbningstidsskrift i 2009
tilknyttet en variant der stadig spil-
les. Han vandt aldrig DM, men fik
dog flere gode placeringer. Bent Lar-
sen skrev i sin tid en artikel om ham
i Skakbladet. Ved hans første be-
mærkelsesværdige resultat benytte-
de han et andet efternavn, end han
senere blev kendt under.

A) Hvem er denne skakmester?

B) Hvilket OL deltog han i?

Ren mat med

dobbeltskak?

Og sluttelig endnu en finurlig  ‘skak-
spøg’, i sin tid også publiceret i Skak-
bladet. Omkring opgaven fortaltes
en historie om en skakklub, hvor
man havde diskuteret begrebet ‘ren
mat‘, der opstår når ingen felter om-
kring den konge der er sat mat, in-
klusive det felt den står på, er truet
af mere end én af modstanderens
brikker. Men kunne man så give ‘ren
mat’ med en dobbeltskak?

De fleste mente, at det kunne man
ikke, men én holdt på det modsatte.
Et væddemål med en af de mest skep-
tiske kom i stand om en omgang

kaffe til alle klubbens medlemmer.
Næste klubaften blev så denne stil-
ling sat op:
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Fordringen er: Selvmat i 4 træk.

Dvs. at Hvid trækker og tvinger Sort
til at sætte sig mat i 4 træk. Et kraf-
tigt hint: På den tid var reglerne for
hvad man kunne forvandle en bonde
til ikke så restriktive som i dag. Og
løsningen ender faktisk med en ‘dob-
beltskak’, om end en ret usædvanlig
sådan.

A) Hvad er løsningen?

B) Komponisten var i øvrigt præst.
Hvad hed han?

Historien slutter med at taberen af
væddemålet udbrød: ‘Kellner! 16
kopper kaffe med 50 kager!’

Bag designet af dette usædvanlige
skakspil står en berømt dansk arki-
tekt, der er repræsenteret på Modern
Museum of Art (MoMa).

A) Hvilken af følgende er det?

Arne Jacobsen

Poul Henningsen

Rud Thygesen

10
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?
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Hjælpemat i 2 træk. Se tekst.
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Selvmat i 2 træk. Se tekst.
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Mat i 3 træk.
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Hjælpemat i 2 træk. Se tekst. �
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Opgaveforklaring
13602. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 4. halvtræk med Sorts
hjælp. To løsninger.
13603. Duplex. To opgaver i én.
Dels trækker Sort først, og Hvid
sætter Sort mat i 4. halvtræk med
Sorts hjælp, dels trækker Hvid først
og Sort sætter Hvid mat i 4. halv-
træk med Hvids hjælp.
13604. Hvid trækker først og tvin-
ger Sort til at sætte Hvid mat i 4.
halvtræk.
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http://problemskak.dk/
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Løsninger til nr. 5/2011
13594. 1. Db7! 1... Lxb7 2. Lxf6.
1... Tc6 2. Dxa8. 1... Lc6 2. Dxc6.
1... Ld5 2. Dxd5. 1... Le4 2. Dxe4.
1... f3/Lg2 2. D(x)f3. Forførelse: 1.
Dxf6? Tc6! Dr. Norbert Kovács fra
den ungarske guldalder fremviser
smukt linjespil kombineret med en
Grimshaw. Eller simplere: 1... Lxb7
2. Lxf6 og nu ‘virker’ Tc6 ikke, for-
di den skygger for løberen og der
følger Sf3‡. Sammenlign med for-
førelsen! Han levede fra 16/5 1874
til 24/5 1946. I 1926 skrev han sam-
men med Neukomm og Schór en lille

håndbog om termer i problemver-
denen. Har offenliggjort ca. 500 op-
gaver.
13595. 1. Kf1! 1... Tb6 2. Sg6. 1...
Lb6 2. Tf5. 1...~ 2. Ld1. Forførelser
1. Ke1? a4! og 1. Sg6? Lb6! Det
stærke, unge talent demonstrerer, at
nøgletræk ikke må være nærlig-
gende. Der er naturligvis tale om
K.A.K. Larsen (1896-1963), der vi-
dereførte familiens (P.A. Larsen og
Arne Larsen) interesse for problem-
skakken. Men her stoppede det. Beg-
ge hans børn ‘lod brikkerne hvile’.
13596. 1. Tc1! Sa6~ 2. Dg2†. 1...
Se4 2. Db3! Et mesterstykke i at ‘ka-
muflere’ nøgletrækket. Denne gamle
opgave fra 1862 havde ry for at være
‘næsten umulig’ at løse. Joseph
Graham Campbell var irer. Levede
fra 1830-91. Datoerne er usikre.
13597. 1. Da6† Kb4 2. Dd3 S~ 3.
Kc6. 1... Kxa6 2. Kc6 S~ 3. b4. For-
førelse: 1. Kd6? Sf6! En dejlig mi-
niature af Nenad Petrovic, Jugosla-
vien (7/9 1907-09 -9/11 1989). Har
komponeret ca. 1000 opgaver i alle
genrer. Var FIDE’s præsident 1958-
64 (problemafdelingen).

13598. 1... c1S 2. bxc8S exd1T 3.
fxe8S‡. Skakkomponister vil gerne
overgå hinanden. I 1933 lykkedes
det Dr. Géza Schweig, Ungarn at
konstruere en hjælpemat med 4
underforvandlinger ud af 4 træk.
Efter sigende vidste han ikke, at eks-
perter tidligere havde betvivlet mu-
ligheden. Behøver vi nævne, at han
vandt førstepræmien? Han levede fra
1895 til 24/1 1957. Har forgæves
søgt hans fødselsdag.
13599. 1. Kd1! c4 2. Kc1 e2 3. Kc2
e1T 4. Kxc3 Te4 5. Kb4 Tg4 6. Kc3
Kf7 7. Kb4 Ke7 8. Kc5! Ke6 9. g8D†
Txg8 10. Lc3 Tc8† 11. Kd4 Tc6 12.
Lb4 osv., og Sort kan ikke vinde.
Remis med bonde og kvalitet i un-
derskud er ganske overraskende.
Løsningen er fra hestens egen mund,
den ungarske Dr. Dezsö Elekes. Han
deltog i 1936 i en studiekonkurrence
udskrevet af det tyske skakforbund i
anledning af München-olympiaden.
Med denne opgave vandt han 2. pri-
sen. Han levede fra 11/11 1889 til
7/4 1965.

Hvid trækker og holder remis.
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Bøger K-skak

Computerfrit

Veteran DM 2011

Hermed indbydes du til årets
CV DM.

• Turneringen starter i
december eller begyndelsen
af januar.

• Vinderen modtager ud over
titlen en præmie på 1.000 kr.

• Deltagerberettigede er alle
medlemmer af DSU, som i
2011 fylder mindst 50 år, og
som gennem tilmeldingen
bekræfter at turneringen vil
blive gennemført 100% uden
hjælp af computeranalyse.

• Tilmelding til undertegnede
senest den 15. december.

• Indskuddet er 100 kr., som
indsættes på k-skakkens
gironr. 495-0356 eller via
PC-bank 9543 0004950356.

• Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000 Aarhus C
Tlf. 86 19 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

Computerfrit

Veteran DM 2010

Slutstilling: 1. Bent Skov, Høj-
slev, 5½, 2. Aage Justesen, Nørre
Alslev, 4, 3-4. Ejnar Møller Kri-
stensen, Esbjerg, og Niels Bertel-
sen, Brøndby, 3, 5. Poul Ander-
sen, Middelfart, 2½, 6. Hjarne
Dyrsting, Virum, 2, 7. Erik Levin
Hansen, Ringsted, 1.

Peter Lindegaard

Links til international k-skak og
turneringsmuligheder via:

www. dsu.dk

+ Spil skak + K-skak

Kasparov om sig selv

Garry Kasparov: Garry Kasparov
on Garry Kasparov. Part I: 1973-
1985. Glouchester Publishers plc,
London 2011, 520 sider.

I sin omfattende skakhistoriske frem-
stilling er Garry Kasparov nu kom-
met frem til 10. bind. Først var der
fem bind om hans store forgængere,
dernæst et bind om den åbnings-
teoretiske revolution i 1970’erne, og
det blev efterfulgt af tre bind om hans
kampe mod Anatolij Karpov. Det
nyeste bind, som er første del af en
serie i tre dele og dækker perioden
1973-1985, handler udelukkende
om hans egen karriere.

Det er naturligvis en god bog af
fineste kvalitet med 100 velkom-
menterede partier, heri også indbe-
fattet nogle partiafslutninger. Han
har valgt ikke kun at medtage de
bedste partier, men også de mest
mindeværdige, og det betyder, at han
ligesom Robert Fischer i My 50
Memorable Games bringer nogle
tabspartier, f.eks. 2 x 2 tabspartier
mod Petrosjan og Spasskij, som han
fortæller var meget lærerige for ham.

Man kan ikke gøre andet end at
give bogen sin bedste anbefaling.
Læsningen af kræver dog – som alle

Når skak er sjovest

The Joys of Chess. Christian Hesse.
New In Chess. 432 sider.

Den engelske udgave af Expeditio-
nen in Schachwelt. En fremragende
samling af interessante skaklige mo-
menter, fra berømte partier til stu-
dier og kuriøsiteter, som stillingen
hvor den ene part har forvandlet alle
sine bønder til dronninger og slået
alle modpartens brikker, men selv
om han er i trækket, kan han ikke
vinde!

Bogen er godt skrevet, men det,
der primært løfter den op på absolut
topniveau, er den grundige research.
Man glæder sig over, hvor sjovt et
spil, skak trods alt er. Forord af
Anand, efterskrift af Kramnik!

Peter Heine Nielsen

vel efterhånden er klar over – en høj
grad af tolerance over for hans store
selvglæde. Desuden virker det efter-
hånden, som om han mere og mere
koger suppe på gamle ben.

Bogen er næsten identisk med en
bog, han udgav på russisk i 1985 og
året efter på engelsk og tysk. Heri er
der intet galt, tværtimod kan man
sige, at det er godt, at den gamle bog
nu udkommer i en ny og revideret
udgave med opdaterede kommenta-
rer og computeranalyser og tilsat er-
faringens visdom. Men det er lidt
tyndt, at han genbruger partier og
andet stof, som allerede findes i de
foregående bind i den ny serie. Man
lægger også mærke til, at typogra-
fien er ændret, så der er mindre tekst
på siderne.

I gennemgangen af sine kampe
mod Karpov stod han heller ikke til-
bage fra at bringe udførligt kommen-
terede lynpartier(!), men det slipper
man trods alt for i det nye bind.

Erik André Andersen

Systematisk
skak-undervisning
på video

Slutspil, åbninger og

variantberegning – direkte til

din GMail-boks. Fem dage

om ugen med over 50 timers

skak-videoer på engelsk.

Alt dette for 300 kr

om måneden.

Kontakt:

Stormester

Henrik

Danielsen

danielsen.h@gmail.com

www.trainlikeagrandmaster.com

�

�



Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.

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

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

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

www. dsu.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer
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LVS Nytår 2012 K

6/1 - 8/1. – Få en god start på året ved
at deltage i LVS Nytår 2012, hvor
fem runder afvikles inden for en
weekend. – Spillested: Rustenborg-
vej 15 A, Lyngby. Der må ikke ryges
i bygningen. – Spilletider: 1. runde:
fredag 6. januar kl. 18.30, 2. runde:
lørdag 7. januar kl. 10.00, 3. runde:
lørdag 7. januar kl. 15.30, 4. runde:
søndag 8. januar kl. 10.00, 5. runde:
søndag 8. januar kl. 15.30. NB! Spil-
lerne skal være ved brættet senest 30
minutter efter rundestart. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
½ time + opsparet tid til resten af
partiet. – Turneringsform: Flest mu-
ligt 6-mands grupper (alle-mod-alle)
+ evt. Monrad. Max. 24 spillere. –
Indskud: 150 kr., som betales på 1.
spilledag. – Præmier: Mindst 75% af
indskuddet går til præmier. Ved point-
lighed deles pengepræmierne (ingen
korrektion). – Rating: Turneringen
Elo-rates i det omfang, betingelserne
er opfyldt. – Tilmelding: Via KSU’s
hjemmeside eller til Jan Petersen,
email: jan-petersen@post.tele.dk, tlf.
45 89 13 37, senest torsdag den 28.
december 2011 kl. 12.00.

NSU 2012 K

6/1 - 8/1. – Nordsjællands Skak Union
og Helsingør Skakklub indbyder til
5-runders koordineret EMT om NSU
mesterskabet i weekenden 6. - 8. ja-
nuar 2012. Turneringen afslutter sam-
tidig NSU Grand Prix 2011 og er Elo-
ratet såfremt muligt. – Spillested:
Klubbens lokaler, Lundegade 17 A,
3000 Helsingør. –  Spilledage og ti-
der: Fredag d. 6/1 kl. 18-23, lørdag
7/1 kl. 10-15 og 15.30-20.30 samt
søndag 8/1 kl. 10-15 og 15.30-20.30.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter en ½ time + opsparet som
færdigspil. – Turneringsform: Der
inddeles efter dansk rating. Øverste
gruppe spilles som Monrad med højst
16 deltagere. Bedst placerede spiller
i denne gruppe bliver NSU-mester.
Øvrige deltagere inddeles i 6-mands
grupper, dog evt. med Monrad-gruppe
som sidste gruppe. – Indskud: 150 kr.,
som betales umiddelbart før 1. run-
des start, eller via konto 5357
0311584. – Præmier og NSU Grand
Prix Præmier: Se www.helsingoer-
skakklub.dk. – Tobaksrygning for-
budt i bygningen. – Kantine: Velas-
sorteret kantine forefindes på spille-
stedet. – Tilmelding: Senest 2. januar
2012 på www.skakturnering.dk, el-
ler til Steffen Michael Kristensen,
Frødalen 12.1.th., 3400 Hillerød. Tlf.
28 45 37 99, email: steffenmicha-
elkristensen@yahoo.dk. Husk at an-
give navn, klub, fødselsdato og år,
ratingtal og telefonnummer.

Årets første træk 2012 H

7/1. – Herning Skakklub indbyder
igen til hurtigskakturnering med 30
minutter pr. spiller pr. parti. Der vil
blive lavet en skoleskakturnering kun
for spillere under 1100 i rating, hvis
der er tilslutning nok. – Tidspunkt:
lørdag, den 7. januar 2012 kl. 10.00 -
ca. kl. 1900. – Turneringsform: 7 run-
der Monrad. – Indskud: Mesterklas-
sen og basisklasserne: 150 kr. – Skole-
skakklassen: 60 kr. – Præmier: 100%
af indskuddet går til præmier. – Sted:
Vestervangskolen, Vestergade 82,
7400  Herning. – Der er rygeforbud.
– Forplejning: Frokost og drikkevarer
kan købes. – Turneringen indgår i 9
HK’s grand prix turnering. – Tilmel-
ding: Senest tirsdag, den 3. januar
2012 til Jens Lund Jensen, Kaj Munks
Vænget 21, 7400 Herning, tlf. 97 21
68 48, eller pr. email på følgende

adresse: hamborg@post10.tele.dk.  –
Vel mødt i Herning.

Et af årets første træk H

8/1. – Et af årets første træk tages
igen i Skanderborg Skakklub, som
hermed indbyder til hurtigskaktur-
nering søndag d. 8. januar 2012 kl.
9.45 på Sundhedscentret, Sygehusvej
7 i Skanderborg. Bus 200 næsten til
døren, kl. 8.39 fra Århus. – Turne-
ringsform: 7 runder Monrad. – Be-
tænkningstid: 25 minutter pr. spil-
ler pr. parti. – Indskud 150 kr. – Præ-
mier: Minimum 100 % af indskud-
det. – Fortæring: Kan købes på spille-
stedet. Tilmelding: Senest den 6/1 til:
Bjarne Tornbjerg, tlf. 86 21 34 25 eller
på www.skanderborgskakklub.dk.

Køge Bugt Vinter 2012 K

11/1 - 21/3. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Sol-
rød Strand, med start kl. 19.00 følgen-
de onsdage: 11/1, 25/1, 8/2, 15/2,
29/2, 14/3 og 21/3 2012. – Spilletid
er 90 minutter til hele partiet med til-
læg på 30 sekunder fra træk 1. – Ind-
skud er på 100 kr., og heraf går de 70
kr. til præmier. – Turneringen Elo-
rates, hvis betingelserne er opfyldt. –
Tilmelding senest den 9. januar 2012
via turneringens web-portal, hvor der
også kan fås yderligere oplysninger:
www.sydskak.dk/turnering/kbv2012/.

Forårsturnering i Kjellerup K

20/1 - 24/2. – Kjellerup Skakklub ind-
byder til en koordineret turnering over
5 runder følgende fredage: 20/1,
27/1, 3/2, 10/2, 17/2 (opsamling) og
24/2 med start kl. 19.00. – Spillested:
Alhuset, Skolegade 5, 8620 Kjellerup.
– Betænkningstid:  40 træk i 2 timer,
derefter ½ time til resten af partiet. –
Indskud: Seniorer 150 kr. og juniorer
op til 16 år 100 kr. – Præmier: 1. præ-
mie 500 kr. og 2. præmie 250 kr. –
Turneringen er med i 9 HK’s Grand
Prix turnering. – Tilmelding senest
d. 16. januar til: Erik Ruskjær, email:
erik.ruskjaer@gmail.com. Eller: Sø-
ren Ladegaard, tlf. 86 88 22 62 / email:
a.s.ladegaard@fibermail.dk.

Ringkøbing
Amtsmesterskab 2012 K

23/1 - 2/4. – Herning Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders Elo-ratet



Senior-DM 2012

Randers Skakklub inviterer sammen med Dansk Skak Union mandlige og kvindelige seniorer i
Danmark, der er medlem af DSU, til deltagelse i Senior-DM. Berettiget til at deltage er mandlige spillere,
der fylder 60 år, og kvindelige spillere, der fylder 50 år, senest 31/12 2012.

Spillested: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers.

Spilledage: Lørdag d. 11.02.2012 – fredag d. 17.02 2012.

Starttidspunkt: Lørdag d. 11.02.2012 startes kl.14.00, de øvrige dage kl. 11.00

Turneringsform: Der spilles i én stor gruppe efter accelereret schweizer.

Betænkningstid: 90 min. til 40 træk, derefter ½ halv time til resten. Tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1.

Elo-rating: Turneringen vil blive Elo-ratet.

DM-titel og præmier: Vinder af turneringen er den spiller, som har opnået flest point. Ved ligestilling
anvendes almindelig korrektionsberegning; ved fortsat ligestilling deles præmier og titel. Vinderen
erhverver titlen ‘Seniordanmarksmester 2012'. Titel og tilskud kan kun vindes af spillere, der er registre-
ret i FIDE som repræsenterende Det Danske Rigsfællesskab. Præmier og ekstrapræmier:
• Nr. 1: 1500 kr + tilskud til enten senior EM eller VM på 5.000 kr. • Nr. 2: 1000 kr. + tilskud til Senior
EM eller VM på 3.000 kr. • Nr. 3: 750 kr. • Derudover to ratingpræmier a 750 kr. Antallet øges, hvis der
er mange deltagere.

Lynturnering: Hvis der er tilstrækkelig tilslutning, arrangeres lynturnering tirsdag d. 14. februar.

Tilmelding: Senest 4. februar 2012. Via online-tilmelding på www.dsu.dk. Oplys navn, fødselsdato,
klub, rating, telefonnummer og gerne email.

Indskud: 200 kr., betales i forbindelse med rundestart.

Kantine: Findes med varieret udvalg. Kaffe og te er gratis for deltagerne.

Stævnemiddag: Onsdag d. 15. februar.

Overnatning: Der findes vandrerhjem 10 minutters gang fra spillestedet (www.danhostelranders.dk)
samt private indkvarteringer. Prisniveau for dobbeltværelse ved privat indkvartering er ca. 400 kr.
Finn Andersson, email: finn.andersson@mail.dk, tlf. 86 43 77 38 / 29 31 20 89, vil være behjælpelig
med evt. reservering.

Randers, 11.-17. februar 2012

og koordineret EMT følgende 7 man-
dage: 23/1, 6/2, 27/2, 12/3, 19/3,
26/3, 2/4. – Turneringen spilles i røg-
fri lokaler. – Spilletid: kl. 19-24.00
(ingen hængepartier). – Spillested:
Vestervangskolen, Kantinen, Vester-
gade 82, 7400 Herning. – Turnerings-
form: Der spilles i 8-mands grupper,
evt. nederste gruppe i Monrad. – Be-
tænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Indskud: 100 kr. pr. person. –
Præmier: Der er to præmier i hver
gruppe – evt. flere i Monrad-gruppen

+ en overraskelsespræmie i hver run-
de. – Turneringen indgår i 9. HK’s
grand prix. – Kantine: Der kan købes
kaffe/te, øl/vand, brød og slik. – Til-
melding senest: søndag, den 15. ja-
nuar 2012 til Steen Juul Mortensen,
Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning,
tlf. 97 16 21 67, email: steenjuul
@post.tele.dk. – Vel mødt i Herning.

‘Odsherred’ Vinter
og Forår 2012 K

23/1 - 30/4. – Nykøbing Sj. Skakklub
indbyder til 5 - 7 runders ratet tur-

nering med afbudsmulighed. Man-
dagene 23. januar, 6. og 20. februar,
12. marts, 2., 16. og 30. april 2012.
Derudover mindst tre opsamlings-
runder, senest 7. maj. – Spillested:
Pakhuset, Vesterbros Torv, Nykøbing
Sj., sidebygningen. Indgang fra
Savværksvej ved Badmintonhallen. –
Betænkningstid: 2 timer 30 min. til
hele partiet. 1 times komme-for-sent-
frist. – Spilletid: 5 timer, kl. 19.15 -
00.15 – Afbud senest søndag kl. 15.00
før runden. – Præmier: Beskedne. –
Indskud 50 kr. inkl. ratingafgift. –
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Tilmelding: Senest to dage før første
deltagelse til Villum Sejersen, mo-
bil: 30 34 03 44, e-post: vse@pri-
vat.tdcadsl.dk.

Blindes Skakklub EMT 2012 K

24/1 - 27/3. – Blindes Skakklub ind-
byder til koordineret turnering i star-
ten af 2012. – Spillested: Katrinedals-
vej 22, Gården, Vanløse. – Spilledage:
Der spilles på følgende tirsdage: 24.,
31. januar, 7., 21. februar, 6., 13., 27.
marts. Alle dage med start kl. 19.00.
Spillerne skal være ved brættet se-
nest 30 minutter efter rundestart. Der
vil være mulighed for at afvikle ud-
satte partier den 14. februar og 20.
marts. – Betænkningstid: 2 timer til
hele partiet, som i holdturneringen. –
Turneringsform: Alle-mod alle, evt.
+ Monrad. Max 24 spillere. – Ind-
skud: 150 kr., som betales på første
spilleaften. – Præmier: Mindst 75%
af indskuddet går til præmier. – Ra-
ting: Turneringen Elo-rates i det om-
fang betingelserne er opfyldt. – Til-
melding: Senest tirsdag 17. januar
2012 via KSU’s hjemmeside eller
direkte til Jan Petersen, email: jan-
petersen@post.tele.dk, tlf. 45 89 13
37. – OBS: Denne indbydelse hen-
vender sig til alle skakspillere, både
seende og blinde.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

CXU Nytår 2011
27/12 - 30/12
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...KOMMENDE TURNERINGER

The Open Norwegian

Rapid Chess Championship

To dages hurtigskak på Rica City Hotel i den
hyggelige havneby Fredrikstad syd for Oslo.

10 runder, 25 minutter pr. spiller pr. parti.

Deltagelse er gratis for GM, IM og spillere med mindst 2300 i rating.
Indskud i øvrigt 600 Nkr., dog 400 Nkr. for spillere født 1992 eller
senere. Frist for tilmelding og betaling 27. december.

Præmier i tre ratinggrupper: A) Over 1750: 1. pr. 5.000 Nkr.,
B) Over 1250, 1. pr. 3.000 kr., C) Under 1250, 1. pr. 2500 kr.
Også seniorpræmier.

Arrangør: Bjørn Berg Johansen, email: post@sjakk.net.
Information: www.sjakk.net/fss.php

Reykjavik Chess Festival
6.-13. marts 2012

Reykjavik Open spilles for 27. gang, og forventes at få et
endnu større og stærkere felt end i 2011, hvor turneringen havde
166 deltagere (heraf 27 stormestre) fra 30 lande.

Præmiesummen er 15.000 Euro.

Under turneringen markeres 40-året for 'Århundredets match'
mellem Bobby Fischer og Boris Spasskij med en udstilling
i Det Islandske Nationalmuseum (5 minutters gang fra spillestedet).

Information om Reykjavik Chess Festival: www.chess.is

Danmarksmesterskabet 2012

31. marts - 9. april 2012

Dansk Skak Union og Konventum indbyder alle
unionens medlemmer til DM og påsketurnering 2012.

Turneringen afholdes på Konventum i Helsingør
(kendt fra Politiken Cup og XtraCon-Skakligaen), hvor der også
tilbydes indkvartering og forplejning til favorable priser.

Foruden XtraCon DM-klassen, hvor ti deltagere kæmper om DM,
samt kandidatklassen, hvortil der også skal opfyldes kvalifikations-
krav, omfatter DM-stævnet tilbud om åbne turneringer med 7 runder
på 7 dage såvel som 5 runder på 5 dage, og endda 5 runder på 3
dage. Dertil kommer veteranturnering, lynturnering og stævnefest.

Tilmelding skal ske senest 5. marts 2012, og Skakbladet nr. 1 vil
indeholde indbydelse med alle informationer.

Allerede nu kan indbydelsen desuden findes på Dansk Skak Unions
hjemmeside: www.dsu.dk

Bliv skakdommer

Dansk Skak Unions kurser
i turneringsledelse
(dommerkursus 1) og
kamplederuddannelse
(dommerkursus 2).

Fire lektioner pr. kursus.
Pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.

Kursusafgift:
Dommerkursus 1: 100 kr.
Dommerkursus 2: 50 kr.

dommerkursus@skak.dk

§§

7.-8. januar 2012
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Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 3.

1. Kjeld Ostersen
Nicolai Vesterbæk Pedersen

Århus Sommer 1991. Sorts dame er
godt garderet af springeren. Men ef-
ter 38. h4! må hun gå til et felt, hvor
garderingen er overtaget af kongen,
som så kan blive afledet: 38... Dh6
39. Txf7†! Sort opgav. 1-0.

2. R. Slade
David Vincent Hooper

WECU Bristol 1947. Den hvide da-
me dækker mat på både f2 og h2.
Det overbelaster hende.

29... Sxd3! 30. cxd3 Dxh2†! 31.
Dxh2 Sf2 mat. Kvalt. 0-1.

3. Josef Kupper
Arturo Pomar Salamanca

Zoneturnering, Enschede 1963. 20.
Th7†! En typisk afledningskom-
bination. Kongen fratages dæknin-
gen af f7 og henledes ydermere til
den åbne tårnlinje. 20... Kxh7 21.
Dxf7† Kh6 22. Th1† Kg5 23. Dh7!

Men 23. g3!! ville medføre mat i
højst 10 træk. Et enkelt eksempel:
23... Se7 24. f4† Kg4 25. De6† Kxg3
26. Dh3† Kxf4 27. Se2† Kxe4 28.
Dd3 mat!

I partiet gik det dog også ret glat:
23... Kf6 24. Sd5† Ke6 25. Sc7†
Kf6. At give damen var ikke rart.
26. Dh8†. Nu er matten til at få øje
på. 1-0.

4. Josip Rukavina
Bent Larsen

Interzoneturnering, Leningrad 1973.
Målobjektet er bonde-h2, som kun
kongen dækker: 25... Lxg2 26.
Kxg2 Tf2†!! 27. Kxf2 Dxh2† 28.
Kf1 Dh3†! med snarlig mat. 0-1.

5. Thomas Paehtz
Antonio Fernandes

International turnering, Bulgarien
1989. Et smukt afledningstræk, 29.
Da2!!, befriede dramatisk den bund-
ne løber og fik Sort til øjeblikkelig
at give op. En studie i bindinger.
1-0.

6. Arsen Yegiazarian
Peter Heine Nielsen

2. Europamesterskab, Ohrid 2001.
Her er det et sort tårn, der skal
dække to steder: 27. Txd3!! Txd3.
Sort må finde sig i det.

Også efter 27... bxc3? er 28.
Sxf7! afgørende. Modangrebet 27...
Dc6 bliver imødegået med et par
spærringer: 28. Sd5! exd5 29. e6!
fxe6 30. Sf7! etc.

28. Sxf7. Den dobbelte mattrus-
sel levner ikke danskeren meget
andet end nogle fortvivlede skak-
ker. 28... Lxg2† 29. Kxg2 Db7†.
Heller ikke 29... Td2† 30. Kh1
Dc6† 31. Tf3 Dxf3† 32. Dxf3 Tf8
33. Se4 er brugbart.

30. Kg1 Db6† 31. Tf2 Td1† 32.
Sxd1 Txd1† 33. Kg2 Dc6† 34.
Tf3, og det er slut. 1-0.

7. David Howell
Ivan Sokolov

7th Staunton Memorial, London
2009. 28. Lc6! var et udmærket
træk. Hvis 28... Tb8 kan der fort-
sættes som i partiet. Nemlig drøm-
metrækket 28. Dh8†!! med afled-
ning af det dækkende tårn. 28...
Ke7. For enhver kan nu se matten
med tårnene efter 28... Txh8.

29. Txf7†! Sort opgav her. Det
havde ellers været af interesse at se,
hvad Hvid ville have valgt efter 29...
Txf7. Der viser sig at være en mat i
otte træk efter 30. De8†. Men mere
simpelt er jo den banale dronning-
gevinst med 30. Txf7† Kxf7 31.
Dxh2. 1-0.

8. Peter Birk Petersen
Henrik Mortensen

Politiken Cup, Helsingør 2010.
Bonde-d6 er dobbelt garderet. Så
det kræver lidt ekstra at aflede de
dækkende brikker! 19. h6! Lxh6?

Han kunne have undgået det føl-
gende med den triste tilbagetræk-
ning 19... Lf8. Men 20. Df5 Le7
21. Le2 Sf8 22. Lh5 er helt forfær-
deligt, f.eks. 22... Dd7 23. Df3 Sg6

24. Sb6 Dc7 25. Df5 Sf4 26. Lxf7†
Kxf7 27. g3 Sg6 28. Lxg5 med bon-
detab.

I stedet får vi pointen at se: 20.
Txh6! Sxh6 21. Txb7! Dxb7 22.
Sxd6† Ke7 23. Sxb7 Tb8 24. Lxa6.
1-0.

9. Siegbert Tarrasch
D. Marotti med flere

Davide Marotti, E. Napoli, de Si-
mone & del Giudice
Konsultationsparti, Napoli 1914.
Det smukke klassiske lærebogseks-
empel på ‘kritisk felt’.

31. Lc7!! spærrer for adgang til
b7 og c5. Den brik, Sort slår med,
bliver afledet: 31... Txc7 32. Db7†
Txb7 33. Txc5 mat. Eller 31... Dxc7
32. Txc5† Dxc5 33. Db7† Kxa5 34.
Ta1 mat. Tilsvarende efter 31... Dc6.

De fire neapolitanske signori for-
tjener tak for straks efter stormeste-
rens supertræk at blive enige om at
opgive. 1-0.
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154 – Kovacs, Dr. N. 252 –
Kraemer, A. 210 – Kralin, N.
& Pervakov, O. 88 –
L’hermet, R. 42 – Larsen, K.
210, 252 – Lommer, H. 42 –
Mach, Z. 42 – Mitrofanev &
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Ryabinin 310 – Moutecidis,
P. 88 – Petkov, P.A. 310 –
Petrovic, N. 252 – Planck, C.
310 – Ram, N.S 310 –
Rupchev, J. 210 – Salazar, F.
88 – Schiffmann, I. 88 –
Schneider, V. 154 – Schweig,
Dr. G. 252 – Tafferner, J. 154
– Troitzky, A.A. 89 –
Vilkauskas, A. 88

Tag stilling, opgaver

Alexander, C.H. O’Donnell
163 – Andres Mendez,
Miguel 219 – Aslanov 219 –
Aurell, Bo 219 – Beaumont,
Chris 107 – Birnboim,
Nathan 25 – Boleslavsky,
Izaak Efremovitj 163 –
Botterill, George Steven 90 –
Botvinnik, Mikhail M. 163(9)
– Bulak 219 – Burgess,
Graham 107 – Buskenström,
Sven 90 – Bücker, Stefan 25
– Chandler, Murray G. 107 –
Cuartas, Carlos 25 – Dahl
219 – David, Alberto 107 –
Donner, Jan Hein 90 – Erbis
219 – Ernst , Thomas 90 –
Fancsy, Imre 25 – Fernan-
des, Antonio 259 –
Fernandez, Ivan Morovic 107
– Fischer 219 – Gobet,
Fernand 25(2) – Gurevitj,
Mikhail I. 107 – Gurgenidze,
Bukhuti I. 25 – Hachian ,
Melikset 219 – Hansen,
Ernst Mader 219 – Hellers,
Ferdinand 90 – Hooper,
David V. 259 – Howell, David
259 – Hübner, Robert 107 –
Jansson, Börje 90 – Jensen,
Leif 219 – Jones, Gawain
C.G. 107 – Judovitj, Mikhail
M. 163 – Kaiszauri,
Konstanty 90 – Kempf 219 –
Keres, Paul 163 – Kinnmark,
Ove 219 – Kostro, Jerzy 90 –
Kristensen, Bjarke 25 –
Kupper, Josef 259 – Lalic,
Bogdan 25 – Larsen, Bent
259 – Lundbech, Per 25 –
Lutz, Christopher 25 –
Lyrberg, Patrick 90 –
Löwenfisch, Grigorij J. 25 –
Marotti, D. 259 – Micalizzi,
Giovanni 25 – Mortensen,
Henrik 259 – Muljadi, Haris
107 – Nei, Iivo 25 – Nielsen,
Peter Heine 259 – Nilsson,
Zandor 90 – Ostersen, Kjeld
250 – Paehtz, Thomas 259 –
Pedersen, Nicolai V. 259 –

Perez, N. 219 – Persitz,
Raaphi 107 – Petrov 219 –
Petersen, Peter Birk 259 –
Polugaevskij, Lev A. 107 –
Poulsen, Martin 107 –
Rogers, Ian 107 – Rozentalis,
Eduardas 90 – Rublevsky,
Sergej 107 – Rukavina, Josip
259 – Salamanca, Arturo
Pomar 259 – Saigin, Vladimir
219 – Schneidermann-
Stepanov, Georgij 163 –
Schulz 219 – Schüssler,
Harry 90 – Seirawan, Yasser
90 – Serafimov, Tervel 90 –
Sergeiev 219 – Slade, R. 259
– Solokov, Ivan 259 –
Stolberg, Mark Moisejevitj
163 – Ståhlberg, Gideon 90
– Sørensen, Bent 25 –
Taimanov, Mark E. 107 –
Tarrasch, Siegbert 259 –
Tjekhover, Vitalij A. 163 –
Tolusj, Alexander K. 163 –
Torre, Eugenio 107 –
Ufimtsev, Anatolij 107 –
Vallejo Pons, Francisco 25 –
Venske, Kai Gerrit 219 –
Verlinskij, Boris M. 25 –
Vezzosi, Paolo 107 – Vidmar,
Milan 163 – Welin, Thomas
90 – Wiedenkeller, Michael
90 – Winge, Stefan 90 –
Yegiazarian, Arsen 259 –
Østergaard, Niklas 25

Turneringer

Bosna Sararevo   129
Bundesligaen   57, 300
Capelle la Grande   81
Copenhagen Chess

Challenge   182
Copenhagen Chess Festival

224
Dansk Skak Unions

Pokalturnering 2011
52, 174

Divisionsturneringen   4, 58,
105, 150

DM 2011 i Odense   108
DM for seniorer 2011

57, 124
DM for ungdom 2011   204
DM i hurtigskak   17
DM i hurtigskak for kvinder

18
DM i hurtigskak for seniorer

272
EM for kvinder   106, 195
EM for landshold   221
EM i Aix Les Bains   130
Europa Cup 2010   6
Europa Cup 2011   262

Fynsmesterskabet   165, 292
Gibraltar Open   56
Hold-EM for seniorer   198
Horsens Lang Weekend   244
Jetsmark mester   58
Kandidatturneringen   221
Liberec Open 2010   152
London Chess Classic   12
New Delhi Open   188
NM for seniorer   268
Nordisk Mesterskab   136
Pearl Spring, Nanjing   5
Pokalturneringen   174
Politiken Cup   105, 224
Reggio Emilia   11
Remco Heite, Holland   135
Reykjavik Open 2011   136
Skanderborg GM 2010   74
Svenske Elitserien   57
Tata Steel Chess   76
Viktorija Cmilyte

europamester   106
VM for kvinder 2010   26
VM for seniorer 2010   20
VM for ungdom 2010   36
Wijk aan Zee   76
World Cup   165, 242, 243,

275
XtraCon-Skakligaen   4, 58,

105, 150
Øbro Nytår   82

Forfatter-register

Andersen, Dan H.   86, 150,
193

Andersen, Erik André   250,
311

Andersen, Mads   12, 71,
116, 151

Antonsen, Mikkel   110
Bjørnskov, Kai   102
Brinck-Claussen, Bjørn   200
Broman, Thorbjørn   7
Bækgaard, Martin   246
Baarup-Christensen, René

55
Carstensen, Jacob   122, 140
Christensen, Bo Garner   62,

152, 224, 234, 240
Christensen, Jan S.   249
Christensen, Stefan   61
Christensen, Verner   105,

204
Cmilyte, Viktorija   194
Dalsberg, Sandra de Blecourt

18
Danielsen, Henrik   66, 74
Fabrin, Morten   164
Greger, Roland   262
Guindy, Esmat   136
Hagen, Andreas   182
Hansen, Lars-Henrik Bech

3, 51, 53, 89

Hansen, Sune Berg   138
Hector, Jonny   232
Hvenekilde, Jørgen   272
Høi, Carsten   220
Jacobsen, Hans Endrup   68
Jacobsen, Mads-Holger   206
Jensen, Stig Gorm   260
Kinggaard, Peter   5
Kristiansen, Jens   34, 82,

89, 114, 308
Kølvig, Bent   25, 40, 90, 94,

107, 155, 156, 163, 208,
219, 253, 259, 315

Larsen, Hans   42, 88, 154,
210, 252, 310

Lauridsen, Jesper   144
Lindegaard, Peter   39,

159(2), 215, 253
Løfberg, Jan   237
Løfgren, Claes   28
Mortensen, Henrik   33, 85,

143, 181, 244, 251, 299
Nielsen, Chresten   52, 100,

166, 171
Nielsen, Jens   104
Nielsen, Niels Erik   17, 124,

174, 292
Nielsen, Peter Heine   26,

41(2), 76, 130, 135, 193,
238, 242, 266, 275, 311

Noer, Martin Stampe   56
Ochsner, Bjørn Møller   304
Pedersen, Christopher R.   68
Pedersen, Jan Rode   70
Pedersen, Steffen   11, 64,

81, 118, 129, 189, 243,
267

Rasmussen, Allan Stig   108
Rasmussen, Per   105
Rathlev, Jakob   59
Rosenlund, Thorbjørn

 4, 5(3), 16, 34, 41, 56(2),
57(3), 70, 74, 87, 99,
105(2), 106(3), 122, 123,
127, 149, 164, 165(5),
190, 220(3), 21(3), 223,
242, 248

Skovgaard, Tom   222
Skytte, Rasmus   9
Sloth, Jørn   20, 198, 268
Smedebøl, Steinar   4
Strachan, Christian   104
Sørensen, Bent   126, 127,

128, 202
Vovk, Oksana   141, 300,

303
Wiwe, Andreas   36
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Telefontid: Mandag-tirsdag kl. 11.30-15, onsdag 14.30-18.30, torsdag-fredag kl. 11.30-15.

Julegaver til skakspillere
Kender man en skakspiller, er det selvfølgelig oplagt at give en
skakbog eller DVD i julegave. Husk at bestille gaverne i god tid.
Både af hensyn til den forlængede fragttid i julen og fordi populære
varer måske skal bestilles hjem fra udlandet.
Skaksalget har f.eks. et stort udvalg af instruktive trænings-DVD’er.
DVD’erne fra Fritz Trainer er en fantastisk serie med foredrag af
nogle af verdens bedste skakforedragsholdere. DVD’erne indeholder
typisk en lang række analyser, hvor planer og ideer for en specifik
åbning gennemgås, idet man
følger trækkene på skærmen,
mens de bliver forklaret.
Varigheden er typisk 3-4 timer.

Stauntonbrikker
– tilbud
Vi har et særligt tilbud på disse smukke franske Staunton-brikker i
eksklusivt, lakeret buksbomtræ. Brikkerne er vægtede med bly og
forsynet med filt forneden. Springerne er en kraftig model skåret af ét
stykke. Kongernes højde er 95 mm. Pris inklusive trææske med
skydelåg: Før 459,- kr. Nu  275,- kr.

Garry Kasparov
Og så er første bind (ud af tre) af Kasparovs
selvbiografi netop udkommet. Bind 1 indeholder
100 nykommenterede partier og partislutninger fra
perioden 1973-1985, fra Kasparovs fremkomst
som vidunderbarn i Baku til den første
marathonmatch mod Karpov. Samtidig beskriver
Kasparov sin udvikling uden for brættet.
Everyman Chess, 520 sider. 279,- kr.

Skak til fornøjelse
En anden oplagt gaveidé er Christian Hesses
‘The Joys of Chess’, der er et festfyrværkeri af
skakanekdoter, spektakulære træk og mor-
somme tankeeksperimenter. Bogen anbefales
bl.a. af Anand og Kramnik, der har skrevet
henholdsvis forord og efterskrift.
New in Chess, 432 sider. 259,-kr.

Lavere porto!
Som et led i vores bestræbelser på
at levere den bedst mulige service
er portoen for pakker op til 5 kg sat
ned fra de hidtidige 80 kr. til 59 kr.

Vi håber, at det vil få endnu flere
til at benytte vores
mange tilbud!


