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Dansk Skak Unions forretningsudvalg

Genvalg til forretningsudvalget
Delegeretmødet 2014 blev afholdt i Rebild i forbindelse med DM i påsken og var
præget af enighed og positive tendenser. Sund økonomi, højt aktivitetsniveau og
– for første gang længe – en målbar medlemsfremgang.
Med genvalg uden modkandidater af de tre medlemmer af FU, som var på valg på
delegeretødet, har Dansk Skak Unions daglige ledelse denne bemanding:

Lars-Henrik Bech Hansen: Formand.
Opgaver bl.a. information, elite, seniorskak,
kvindeskak, k-skak, skaknævnet,
DSU’s repræsentation udadtil.

Tom Nicolaj Skovgaard: Udvikling.
Opgaver bl.a. ungdomsskak bredde,
IT og aktiviteter på Internettet

René Baarup-Christensen: Kasserer.
Opgaver bl.a. økonomi og regnskab,
kartotekssystemet, arkiv og inventar

Poul Jacobsen: Sekretær.
Opgaver bl.a. liveskak, pokal-
turnering, møder og referater.

Aage Dalstrup Olsen: Organisation.
Opgaver bl.a. skakhåndbogen,
divisionsskak.

Dansk Skak Unions

Delelegeretmøde

... side 41-45:

Nye turneringsregler i kraft 1. juli
Med ikrafttræden 1. juli har verdensskakforbundet FIDE vedtaget nye regler for
skakspillet.For selve skakpartierne er det kun justeringer og præciseringer, men
for turneringsafviklingen er der væsentligt nyt. Vigtigst er nok, at det fremover
medfører tab af partiet at medbringe en mobiltelefon på spillestedet.

FIDE's regler

for skakspillet

... side 46-50:
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Korrektioner...

Problemskak: – Opgave 13687
side 39 i Skakbladet nr. 2, manglede
et hvidt tårn på f2. Fejlen lå som
næsten altid hos bladets hovedre-
daktør, ikke hos fagredaktøren.

Vi beklager og gengiver opgaven
med det nødvendige ekstra tårn, så
læseren har en mulighed for at finde
matten i to træk, før der kigges i løs-
ningen side 57.
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Jule-quiz'en: – En trykfejl i løsnin-
gen til opgave 1E gav kludder i skak-
historien. Svaret skulle være 'Vejle,
Evans Chess Jubilee 1984', som de
vindende løsere også korrekt havde
anført. Med turneringen fejrede
Skakklubben Evans sin 50 års fød-
selsdag, og faktisk afholdt klubben
også en stor turnering ved 60-året,
men den hed 'Scandic Cup Vejle ́ 94'.

Nyt fra Støtteforeningen

Dansk Skak Unions Støtteforening
havde sin årlige generalforsamling i
påsken under DM-stævnet i Rebild.
21 medlemmer var til stede, og der
blev i en meget positiv ånd drøftet,
hvorledes der skaffes nye medlem-
mer, og hvorledes foreningen skal
placere sine midler.

Frode Benedikt Nielsen ønskede
ikke genvalg til bestyrelsen og i ste-
det blev Erik Søbjerg valgt.

Foreningens vedtægter er blevet
godkendt af Skat, således at ...
• Foreningen kan modtage arv

uden at der betales arveafgift
(boafgiftsfritagelse efter
boafgiftslovens § 3, stk. 2.)

• Foreningen opfylder betingel-
serne for at få et udbyttefrikort
(kildeskattebekendtgørelsens §
31, stk. 2 og 3.)

Foreningen har derfor søgt Skat om
tilbagebetaling af tidligere års inde-
holdte udbytteskat.

Verner Christensen

Allan Stig Ras

DM 2014 på hotel Comwell Sport
Rebild Bakker blev en stor triumf
for GM Allan Stig Rasmussen, Jets-
mark Skakklub, som gik ubesejret
igennem turneringen og i runderne
6-8 på stribe besejrede feltets øvrige
tre stormestre.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Danmarks OL-hold

Skak-OL 2014 spilles 1.-14. august
i norske Tromsø, nord for polar-
cirklen, men godt en uge for sent til
midnatssol.

Til det danske hold i åben række
har landstræner Lars Schandorff ud-
taget følgende spillere:

Davor Palo
Allan Stig Rasmussen
Jacob Aagaard
Jakob Vang Glud
Mads Andersen

Og til det danske kvindehold har
landstræner Thomas Schou-Moldt
Sandra de Blecourt Dalsberg

Esmat Susanne Guindy
Marie Frank-Nielsen
Miriam Frida Olsen
Thomine Stolberg-Rohr

Spillere og tilrejsende skakfans kan
bl.a. glæde sig til verdensmester
Magnus Carlsen på hjemmebane i
spidsen for det norske hold.

Træning med Nigel Short

Nigel Short – vidende og underholdende.

Den tidligere VM-udfordrer fra Eng-
land, Nigel Short, gav ved en gæste-
visit i ØBRO's lokaler i København
9.-11. maj landsholdsspillere og 25
ambitiøse amatører en udbytterig
træningsweekend.
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Ny landstræner

GM Lars Schandorff afløste 1. april
Jacob Aagaard på posten som lands-
træner for elitespillere og landshold
i åben række. Lars Schandorff er 49
år, blev udnævnt til IM 1988 og
vandt samme år DM. Han blev stor-
mester 1996 og er forfatter til åb-
ningslitteratur på højt niveau.

www. chess24.com/en/

olympiad2014

www. skak-dm.dk

Allan Stig Rasmussen – DM 2014.

Lars

Schandorff

– træner

for eliten.
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smussen mester for tredje gang

DM Rebild 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

Simon Bekker-Jensen, Philidor 2447 0
10

½
2 3

½ ½
4 5

0 0
6 7

0 ½
8 9

1 3 9

Mads Andersen, Skanderborg 2471 1
9 1

½ 0
10

0
3 4

½ 0
5 6

0 1
7 8

½ 3½ 7-8

Lars Schandorff, Hillerød 2522 1
8 9

½ ½
1 2

1 0
10

0
4 5

½ ½
6 7

½ 4½ 5-6

Allan Stig Rasmussen, Jetsmark 2498 1
7 8

½ 1
9 1

½ ½
2 3

1 1
10

1
5 6

½ 7 1

Sune Berg Hansen, Helsingør 2576 ½
6 7

½ 1
8 9

1 1
1 2

1 ½
3 4

0 ½
10

6 2

Jakob Vang Glud 2516
5

½
10

½ ½
7 8

0 1
9 1

1 1
2 3

½ ½
4

5½ 3-4

Mikkel Antonsen, Næstved 2450
4

0 ½
5 6

½
10

½ 0
8 9

½ 1
1 2

0 ½
3

3½ 7-8

Rasmus Skytte, Århus/Skolerne 2430
3

0 ½
4 5

0 1
6 7

1
10

½ ½
9 1

½ ½
2

4½ 5-6

Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj 2354
2

0 ½
3 4

0 0
5 6

0 ½
7 8

½
10

½ 0
1

2 10

Jacob Aagaard, Philidor 2519
1

1 ½
6 2

1 ½
7 3

1 ½
8 4

0 ½
9 5

½ 5½ 3-4

Undervejs viste han stor styrke
både strategisk og taktisk og fik som
sidegevinst turneringens skønheds-
præmie for sejren over Lars Scha-
dorff. Dette parti kommenterer han
udførligt i Skakbladet nr. 4 foruden
partierne mod Mikkel Antonsen og

Sune Berg. Deadline til Skakbladet
nr. 3 lå uheldigt i forhold til påske
og DM, hvorfor partier og artikel
desværre må vente.

Af resultater skal dog med her, at
kandidatklassen blev vundet af
dansk-amerikaneren Kassa Korley

fra ØBRO, som dermed er ny lands-
holdsspiller, og at veteranklassen –
for tredje gang – havde Dansk Skak
Unions og Skakbladets kartoteks-
fører Bjørn Laursen som vinder.

Men mere om alt dette i Skak-
bladet nr. 4.

Turneringen Shamkir Chess 2014 i
Aserbajdsjan blev spillet til minde
om Vugar Gashimov, det stærke
skaklands verdensklassespiller, som
døde 11. januar 2014 af en svulst i
hjernen, blot 27 år gammel.

Gashimov, som dermed fik samme
tragisk korte levetid som de mytiske
rockstjerner Jim Morrison, Janis
Joplin og  Kurt Cobain, blev kendt i
Danmark for den fantastiske match,
han vandt over Peter Heine Nielsen
i World Cup 2011. Den danske stor-
mester beskrev ham efterfølgende
som superfarlig ved brættet, men
gennemsympatisk som person.

I turneringen mødtes seks top-
navne dobbeltrundigt, og Magnus
Carlsen lagde stærkt ud – for så at
løbe ind to nederlag i træk, mod
Caruana og Radjabov i 4. og 5. runde.
Men med 4 point i de sidste 5 run-
der, inklusive en altafgørende sejr
over Caruana i slutrunden kunne
verdensmesteren føje endnu en tur-
neringssejr til sin imponerende liste.

Slutstilling: 1. Magnus Carlsen,
Norge (2881) 6½, 2. Fabiano Ca-
ruana, Italien (2783) 5½, 3. Hikaru
Nakamura, USA (2772) 5, 4. Tei-
mour Radjabov, Aserbajdsjan
(2713) 5, 5. Sergej Karjakin, Rus-

land (2772) 5, 6. Shakhriyar Ma-
medyarov, Aserbajdsjan (2760) 3.

Magnus Carlsen vandt mindeturnering

for Vugar Gashimov i Aserbajdsjan

www. shamkirchess.az

Vugar Gashimov, 1986-2014.
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Danmarksmestre i holdskak 2013-14:

Af Carsten Høi

DSU’s holdturnering har udviklet
sig i den rigtige retning i mange år
og er et af DSU’s store flagskibe.
Turneringen tiltrækker nu også flere
hel-og halvprofessionelle spillere fra
ind- og udlandet. Det er ikke ual-
mindeligt, at omrejsende professio-
nelle spiller i op til fire fem forskel-

lige ligaer for primært at tjene til fø-
den. Det kan jeg godt lide, og jeg
mener det giver XtraCon-Skakligaen
et kæmpe løft rent styrkemæssigt,
både til glæde for kvaliteten og også
til at hæve vore egne unge spilleres
forståelse og styrkeniveau. I år blev
der underligt nok kun scoret én norm:

Martin Bækgaard spillede en frem-
ragende turnering og fik en IM-norm.

Om et par år vil turneringen sand-
synligvis blive løftet endnu en tak,
når den blot 2½ år gamle klub
Philidor, som i sin første sæson i
den landsdækkende holdturnering
vandt 2. division gr. 1 i rekordscoren

Brønshøjs gyldne tim

Foto: Thomas Vestergård.
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. pts. mp. plac.

1 Team Nordea Skb 4½
1 0 8

5½
3

6 6
5 4

4 5
2

6
9

6
6 7

3½ 46½ 15 2

2 Nørresundby 2½
4 6

3½ 4½
8

2
9 5

4
1

3 2½
3

2
7 10

3½ 27½ 3 10

3 SK 1968 3
6 4

3½ 2
1 7

3 2½
8

5
5 2

5½ 3
1 0 9

4½ 32 6 7

4 Jetsmark
2

5½ 4½
3

3
7 6

5½ 4
1 10

5½
8

6 4
9 5

4 42 13 3

5 Nordre 3½
9 10

2
6

4
1

2 4
2 3

3 5
7 8

4½ 4
4

32 7 6

6 Århus/Skolerne
3

5 4½
2

4
5

2½
4 9

5
7

3 3
1 0 1

2 3½
8

32½ 7 5

7 Brønshøj 6½
8 9

7
4

5 5
3 10

5 5
6 5

3
2

6 4½
1

47 16 1

8 K41
7

1½ 2½
1 2

3½ 3
1 0 3

5½
9

4½ 2
4

3½
5 6

4½ 30½ 6 9

9 Hillerød
5

4½ 1
7 1 0

3½
2

6 3
6

3½
8 1

2
4

4 3½
3

31 5 8

10 Nordkalotten
1

3½ 6
5

4½
9 8

5 3
7

2½
4 6

5
3

5 4½
2

39 12 4

DM

�

�

49½ point kommer med i Skakli-
gaen. Blandt de otte stormestre på
Philidors styrkeliste er de seks fra
udlandet.

Flere klubber lider sikkert under
de hårde økonomiske betingelser,
når spillerne skal have dækket rejser
og hoteller og nu flere og flere også

honorarer. Selv om klubbernes sam-
lede udgifter sikkert løber op i mange
tusinder, så tænk på vort naboland
Tyskland, hvor udgifterne til Bun-
desligaen løber op i millioner. Pen-
genes indtog er den rigtige vej. Der
skal være respekt omkring skakken
og dens status. Den udvikling star-
tede med Fischer...

Flere hold med chancer
Team Nordea Skanderborg stillede
op som danmarksmestre og var ret
klare favoritter til at genvinde titlen.
Med en stor og stærk sponsor som
Nordea i ryggen er det økonomiske
fundament solidt, og spillere som
Mads Andersen, Davor Palo og
svenske Daniel Semcesen på de tre

me

Brønshøj Skakforening

DM-bowlen er endelig vundet ...

Forrest fra venstre Jacob Carstensen,

Nicolaj Palm, Thorbjørn Bromann og

Roland Greger, stående bag dem

Jakob Aabling-Thomsen, Carsten Høi,

Tiger Hillarp Persson, holdleder

Carsten Petersen og Kim Pilgaard.

XtraCon-Skakligaen

Hvert point tæller i kampen om guldet – de forsvarende mestre fra Team Nordea

Skanderborg, som her (på højre side af bordet) vinder 4½-3½ over Nordkalotten, var

ubesejrede indtil sidste runde. For Skanderborg er det Kristian Seegert, Jackie Andersen,

Mads Boe, Steffen Pedersen, Nicolai V. Pedersen, Daniel Semcesen, Davor Palo og Mads

Andersen, for Nordkalotten Esben Ejsing, Daniel V. Pedersen, Peter Jakobsen, Esben

Kjems Hove, Jacob Sylvan. Kåre Hove Kristensen, Stellan Brynell og Jonny Hector.

Foto: Thomas Vestergård.
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første brætter taler sit tydelige sprog.
At Mads så havde en skidt turnering
er en anden historie, men resten af
holdet scorede ret godt.

Den tidligere danmarksmester
Jetsmark har også et meget lovende
og ikke mindst ungt hold med store
fremtidsudsigter. Christian Kyndel
Pedersen fik overladt førstebrættet
for eventuelt at score en GM-norm,
hvad han tidligere har gjort i Skak-
ligaen. Det gik ikke denne gang, men
til gengæld fik det naturlige første-
bræt, GM Allan Stig Rasmussen, et
kanonresultat på andetbrættet. Apro-
pos titelnormer, som er så vigtige
for specielt de unge spillere, kunne
man nok have undt Jetsmarks Bjarke
Jensen en IM-norm for hans fanta-
stiske 7 point af 9, men en storme-
ster og IM’er blandt de ni modstan-
dere talte som 2,5 IM, hvor FIDE’s
krav er 3.

Et andet hold, man på forvejen
måtte regne med som guldkandidat,
var Århus/Skolerne. Der er mange
erfarne spillere på holdet, og de sco-
rede fint! Jan Sørensen f.eks. er en
uhyggelig god spiller. GM’emne
hvis han satsede to år, og lige så med
Karsten Rasmussen. Også Tobias
Christensen, poker- og skakstjerne,
var god for mange point. Men bun-
den svigtede, selv solide og gode
Finn Pedersen.

Brønshøj og de andre
Som resterende guldkandidater var
der vel så kun BSF tilbage, for selv
om Nordkalotten har et fint hold,
kandiderer de p.t. højst til bronze,
mener jeg, og K41 har efter anden-
pladserne i 2009-10 og 2010-11 sco-
ret under 50%.

Hverken oprykkeren Hillerød el-
ler de gamle jyske stjernehold, Nor-
dre og Nørresundby, kunne forven-
tes at være med fremme i medalje-
kampen, men det er svært ikke at
være imponeret af de seje nordjy-
der, som gang på gang vender til-
bage og alene inden for de seneste
seks sæsoner er rykket både op og
ned to gange.

Gode gamle Jens Kølbæk gjorde
det fint og slog den mere end 50 år
yngre stormesteraspirant Mads An-
dersen i et angrebsparti! Per Andrea-
sen klarede sig også godt.

Hillerød klarede skærene i kraft
af den spillende træner Lars Schan-
dorff, der tog 6½ point af 9 på bræt
1 og dermed delte topscorervær-
digheden på bræt 1 med Nordka-
lottens Jonny Hector, som han i øv-
rigt vandt over i 3. runde. Ingen tvivl
om at Lars, der nu velfortjent også
er blevet landstræner for eliten, har
tilført klubben en masse.

Brønshøj havde egentlig næsten
det samme hold som de sidste ti år,

men noget er der sket på det sidste.
Jakob Aabling-Thomsen og Jacob
Carstensen har begge fået IM-styrke
og opnår vel titlen i år. Thorbjørn
Bromann har været tæt på sin første
GM’norm, og de nederste brætter
Roland Greger og Nikolaj Palm spil-
lede som 2400-folk i denne sæson.
Så holdet er ret homogent, hvis vi
ellers ser bort fra profesionelle Ti-
ger, der er i særklasse.

BSF fik en drømmestart med to
store sejre over K41 og Hillerød på
henholdsvis 6½-1½ og 7-1. Det
tempo kunne Team Nordea Skan-
derborg ikke leve op til, og faktisk
fortsatte BSF sejrsstimen, således at
vi lå med en klar føring før 7. runde,
2½ point foran Skanderborg, og vi
skulle møde ‘overkommelige’ Nor-
der. Uden Tiger på holdet og gene-
relt med en svag dagsform gav vi
Nordre en fortjent sejr på 5-3, og da
Skanderborg samtidig slog Hillerød
klart med 6-2, var mesterskabet halvt
gledet københavnerne af hænde.
Sådan føltes det selvfølgelig efter at
have ført klart og have haft klub-
bens bedste og længste stime, og den
lange togtur hjem var præget af mis-
mod og gravølsstemning. Efter det
sidste parti var færdigtspillet i
Chesshouse prøvede Nordre-folket
ellers at trøste os lidt: ‘Det skulle
nok gå, for de havde tidligere slået
hold, der så alligevel endte med ska-
bet’! Det var venligt, men ingen trøst
at stige på toget med...

SK
AK

HISTORIE M
ED

Skakbladet

Tel. 33 – 14 62 91
Box 38, 3500 Værløse

www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

SKAKHUSET

Formanden for DSU opfordrede her i bladet: ‘Bevar vores skakhistorie’.

Siden 1904 har Skakbladet været en enestående kilde om alle

begivenheder. Bl.a. med Nimzowitch og Bent Larsen i hver sin epoke.

Nu har du mulighed for selv at bevare lidt af historien.

Særlig årgange fra før 1945 er blevet vanskelige at finde!

Skakhuset, der blev grundlagt 1947, har flere end 1000 årgange på

lager. Mange hele/flere årgange indbundet/uindbundet, men også

enkeltnumre fra starten. Supplér dit skakbibliotek nu!

Martin Bækgaard, Nordre – opnåede som

eneste ubetitlede spiller i  turneringen

IM-norm med 6½ point af 9.

Foto: Thomas Vestergård.
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13. axb5 axb5 14. d5!

Bækgaard markerer svagheden på b5,
og Sort får intet modspil. Bonden
kan dækkes, men det betyder, at han
får en meget stiv opstilling uden ak-
tivt spil.
14... La6

Ikke kønt, men hvordan dækkes b5?
15. Sa2! Sc5 16. f3 Lb7 17. Sb4 Dd7

18. Tfd1 h5

Sort søger modspil.
19. b3  hxg4 20. hxg4 Sh7 21. Sg3 Lf6

22. Lf1!

Hvid udnytter svagheden på b5 til at
udbygge sin fordel.
22... Kh8 23. Dh2 Kg8 24. Le2 De7

Efter 24... Lg5 25. Lxg5 Sxg5 26.
Dh6 Sh7 27. Kg2 og 28. Th1 vinder
Hvid.
25. Kg2! Lg5 26. Lxg5 Sxg5 27. Dh6

Sd7 28. Lxb5

Der røg den – Sorts stilling er meget
svær.
28... Df6 29. Le2 Tfb8 30. Sc6 Te8
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31. Txa8 Lxa8

Det så mere naturligt ud at slå med
tårnet men efter 31... Txa8 32. Th1
(truer Se7†!) 32... Te8 33. Ta1 er
den igen gal. Og efter 31... Txa8 32.
Th1 Lxc6 33. dxc6 Sc5 34. Sh5! er
det helt slut. Hvid har ganske sne-
digt brugt fordelen på damefløjen til
at skabe afgørende trusler mod Sorts
konge.
32. Ta1 Lb7 33. Ta7

Sort kan ikke slå på c6 pga. truslen
Sh5, og 33... Lc8 34. Txc7 er håb-
løst. Imponerende positionel skak af
Bækgaard.
1-0

Brønshøj har jo haft enorm glæde af
Tiger Hillarp Person, der som den
eneste på holdet er fuldtids profes-
sionel. Ligesom det havde været
svært at forestille sig vore tidligere
medaljeplaceringer – tre sølv og fire
bronze – uden ham, ville årets me-
sterskab naturligvis have været
endnu længere væk uden hans su-
veræne 6 point af 8 på førstebrættet.

Foruden de mange point yder han
et uvurderlgt bidrag til holdet med
sin store viden og aldrig svigtende
figtervilje. I 5. runde spillede to sven-
ske professionelle et af sæsonens
mest opsigtsvækkende partier:

Tiger Hillarp Persson
BSF (2557)

Jonny Hector
Nordkalotten (2503)

Benoni i forhånden / A09

1. Sf3 d5 2. c4 d4

Hector kan andet end 2... c6 og sla-
visk opbygning.
3. b4 f6 4. e3

Tiger har tidligere spillet 4. Sa3 mod
Jonny.
4... e5 5. c5 a5 6. Da4†!?

Ligner et begyndertræk, men byg-
ger på analyser og studier med korre-
spondancespilleren Ludvig Sand-
ström. Tiger er noget af en perfek-
tionist og næsten pedantisk med åb-
ningsspillet. Flere gange har han i
toget på vej hjem påstået, at mit 4.
eller 5. træk med sort i en eksperi-
menterende Pirc var en afgørende
fejl!
6... Dd7

Tiger angiver selv varianten 6... Ld7
7. b5 Lxc5 8. Lc4 (truer officers-
gevinst!) 8... Se7 9. exd4 exd4 10.
La3 Sa6 11. 0-0 Sb4 12. d3 c6 13.
Sbd2 Db6 14. bxc6 Dxc6 15. Db3
b5 16. Lf7† Kf8 17. Tac1 Db6 18.
Se4 med fin kompensation for bon-
den (Bukavshin - Shukh, 2013).
7. Lb5 c6 8. Lc4

Hvids aggressive åbningstilgang og
kommende offerspil bygger bl.a. på
Sorts svækkede diagonal b3-g8, der
lammer hans udvikling.
8... Sa6
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Mange gode partier
Før min beretning om den nervepir-
rende dobbeltrunde skal vi kigge på
nogle af de fremragende partier, der
blev spillet tidligere i forløbet.

Martin Bækgaard
Nordre (2279)

Nicolai V. Pedersen
Team Nordea Skb (2403)

Kongefianchetto / B06

1. d4 g6 2. e4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Sge2 a6

5. a4 b6

‘Moderne forsvar’ og kreativt.
6. g3 Lb7 7. Lg2 e6 8. Le3 Sd7 9. Dd2

e5?!

Ingen tvivl om, at Sort har tabt tid
med e-bonden. En spiller, der er
superkreativ i disse lidt akavede
Moderne-systemer, er Jens Ove
Fries Nielsen, der måske her ville
have spillet 9... h6  samt Se7 og af-
vente Hvids planer for at spille
kontraskak. Nicolai V. Pedersen
nævnte for mig for nylig i Tyskland
før den tyske ligakamp, at han havde
undervurderet Bækgaard lidt, hvil-
ket selvfølgelig er en kæmpe fejl.
Bækgaard er en stærk spiller og ge-
nerelt bærer undervurdering af mod-
standeren kimen til nederlag og frem-
tidig fiasko, hvilket Nicolai selv-
følgelig også ved!
10. 0-0 Sgf6 11. h3 0-0
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12. g4!

Et stærkt træk, der presser Sort – og
han reagerer med en fejl!
12... b5?

Giver ikke modspil, men blot en svag
bonde. Måske var det andet mod-
stød 12... h5!? mere chancerigt?
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Og her angiver Tiger 8... dxe3 9.
fxe3 som i Voll - Mannermaa, 2010,
hvor Hvid vandt.
9. exd4 e4

9... exd4 10. 0-0 giver Hvid et kæmpe
initiativ og angreb pga. Sorts dårlige
udvikling og udsatte konge.
10. b5 Sb4

10... exf3 11. bxa6 fxg2 12. Tg1 Dh3
13. axb7 Lxb7 14. Sc3 Dxh2 15.
Se2 med klar hvid fordel.
11. a3 exf3 12. axb4 Dxd4 13. d3
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13...De5†?

Bedre ifølge Tiger 13... fxg2 14. Tg1
Se7 15. Le3 Dg4 16. Sc3 med for-
del. I så fald må Sorts stilling alle-
rede her være kritisk, men dramaet
kommer nu og kan ikke forudses
med det menneskelige øje!
14. Le3 fxg2 15. Tg1 Dxh2
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Kan man undre sig over, at Jonny
her har troet, han har stået klart til
gevinst? Det er jo sådan en stilling,
hvor man f.eks. i en hurtigturnering
tidligt om morgenen ville give hånd
og gå efter mere morgenkaffe – altså
med Hvid!
16. bxc6! Dxg1† 17. Kd2

Som Tiger har kommenteret flere
steder, er kongen sikker her. Men
hvad nu, når Sort får to damer? Hvids
modspil er selvfølgelig gennemreg-
net og også livsfarligt!
17... b5

Og her 17... Kd8 18. Sc3 Dh2 19.
Sd5! med knusende angreb og hur-
tig hvid gevinst. Hovedtemaet: Ma-
teriel stor sort fordel, men elendig
udvikling!
18. cxb6 Lxb4† 19. Sc3 Dh2 20. b7 Tb8

21. c7†
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Man tror, man ser en stilling fra
Wien 1897, men nej, vi er i K41 i
Valby 2014!
21... Kf8 22. cxb8D Dxb8 23. bxc8D†

Dxc8 24. Tg1 h5 25. Txg2 h4 26. Db5

Se7 27. Kc2 h3?!

Ikke det bedste, men stillingen er tabt.
28. Th2 Dc7?
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29. Sd5!! Sxd5

29... Dxh2 30. Sxe7! (også 30. Sf4
Dxf4 (30... Ld6 31. Dd7!) 31. Lxf4
vinder let) 31. Kxe7 32. Db7† Kd6
33. Lb6! fører til mat.
30. Dxd5 g5 31. Txh3! Txh3 32. Dg8†

Ke7 33. De6† opgivet. 1-0

Et pragtparti, som også Jonny Hec-
tor har stor andel i, for han valgte jo
selv at gå ind i det utrolige slagsmål.
Som nævnt havde også Jonny en
flot sæson og nåede 6½ point i sine
øvrige partier, så det var to af turne-
ringens helt store profiler, som her
tørnede sammen.

I 6. runde spilledes flere partier, som
er værd at se nærmere på. Først Lars
Schandorffs pragmatiske og positio-
nelle parti mod Andreas Hagen:

Andreas Hagen
K41 (2434)

Lars Schandorff
Hillerød (2512)

Engelsk / A37

1. g3 c5 2. Lg2 g6 3. c4 Lg7 4. Sc3 Sc6

5. Sf3 d6 6. a3 Lf5 7. d3 Dc8 8. Tb1 Lh3

9. 0-0 Lxg2 10. Kxg2 Sf6 11. b4 b6 12.

Lg5 h6 13. Lf4 0-0 14. Dd2 Kh7 15. e4

Sh5 16. Le3 f5!

Efter Hvids lidt passive åbningsspil
overtager Sort initiativet og får an-
grebsmuligheder. Der truer afgøren-
de med f4!
17. exf5

Styrker Sorts centrum.
17... gxf5 18. b5 Sd8 19. Dc2
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Tiger Hillarp Persson – taktisk overblik.
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19... Lxc3!!

Lars viser nu, hvorfor han er den
helt rette som landstræner: en posi-
tionsforståelse, som minder om den
legendariske Petrosjans.
20. Dxc3 e5!

Sort dominerer nu centrum, som han
har låst fast, før han overfalder Hvids
kongefløj.
21. Sg1 f4 22. Lc1 Db7† 23. f3 Tg8 24.

De1?

Hvid resignerer, for 24. Se2 Se6 gi-
ver Hvid en håbløs opgave, udsat
for diverse trusler.
24... fxg3 25. De4† Dxe4 26. fxe4

gxh2† 27. Kxh2 Se6 28. Tf7† Tg7 29.

Txg7† Kxg7
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Og Sort vandt med merbonden efter
47. træk.
30. Se2 Tf8 31. Kg2 Kg6 32. a4 Sf6

33. Ld2 Sg4 34. Tf1 Txf1 35. Kxf1 h5

36. a5 bxa5 37. Lxa5 h4 38. Kg2 Kh5

39. Ld2 Sf6 40. Kf3 Sh7 41. Sc3 Shg5†

42. Lxg5 Sxg5† 43. Kf2 Sh3† 44. Kf3

Sf4 45. b6 axb6 46. Sa4 Sxd3 47. Sxb6

Sb2 0-1

Og så ‘Køllefar’ Jens Kølbæks an-
grebssejr over Danmarks bedste ju-
nior, stortalentet Mads Andersen:

�

�
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Jens Kølbæk
Nørresundby (2254)

Mads Andersen
Team Nordea Skb. (2488)

Siciliansk / B44

1. e4

Kølbæk spillede mest 1. d4 i sin ak-
tive ungdomsperiode i 70’erne, men
nu er det på tide at skærpe stilen!
1... c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6

5. Le3 Sf6 6. Ld3 d5 7. Sxc6 bxc6

8. Sd2 Ld6 9. Lg5 Tb8 10. De2 Le5 11.

0-0 Dc7 12. f4 Lxb2 13. Tad1

Man skulle mene, at Sort har vundet
åbningskampen, og at Hvids bonde-
offer må være ukorrekt. Det er dog
ikke nemt at få rokeret pga. e4-e5
med angreb. Et mere aggressivt ap-
proach med 13... h6 14. Lh4 g5!?
ser interessant ud.
13... dxe4 14. Sxe4 Sd5
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15. f5!

Nu er Hvids angreb farligt, idet Sorts
konge bindes til centrum pga 15...
0-0 16. f6 osv.
15... e5 16. f6 g6 17. Kh1! Lf5

Ikke 17... Sf4?? 18. Txf4 samt 19.
Sd6† og katastrofe.
18. Ld2 La3 19. c4 Sb4 20. Lb1 Sa6

21. Lc3

Køllefar har holdt gryden i kog og
stillet brikkerne fint til et evt. over-
fald.
21... Lxe4

Fjerner den farlige springer, men gi-
ver andre problemer.
22. Dxe4 Lb2 23. Lxb2 Txb2 24. Dh4!

Sc5?
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25. Lxg6! Tb8 26. Lf5

Med klar gevinststilling.
26... Td8 27. Dg3 h5 28. Txd8† Kxd8

29. Td1†

En skønhedsplet. 29. Dg7!
29... Ke8 30. Te1 Kd8?

Taber med det samme, men stillin-
gen var tabt.
31. Dg7! Te8 32. Td1† opgivet.

Flot angrebsskak!
1-0

Dramaet i Skanderborg
Før den afsluttende dobbeltrunde
førte Team Nordea Skanderborg med
et halvt point foran Brønshøj, og med
den indbyrdes match heldigt lagt i
slutrunden, var der lagt op en regu-
lær finale.

Begge hold vandt med 6-2 i næst-
sidste runde, Skanderborg over År-
hus/Skolerne, og Brønshøj over Nør-
resundby, så guldkravet til os var 4½
point og sejr, mens Skanderborg
kunne nøjes med 4 point og uafgjort.

Fra forrige sæson havde vi ikke
de bedste erfaringer og havde tabt
med hele 5½-2½. Tiger coachede
holdet aftenen før matchen, og nok
så afgørende kunne det blive, at
Skanderborg manglede den nyud-
nævnte  stormester Daniel Semce-
sen, der spillede i Sverige. Scenen
var sat til den helt store gyser...
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Lars Schandorff – positionsforståelse. Jens Kølbæk– initiativ og angreb.
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Matchen startede fornuftigt for os
med en kort sort remis mellem Jens
Kjeldsen og Jacob Carstensen, men
derefter udviklede det sig mere mud-
ret. På 8. brættet havde Nicolaj Palm
tabt en bonde med hvid og Kim
Pilgaard stod efterhånden halvskidt
mod en positionelt fremragende spil-
lende Nikolaj V. Pedersen.

Vores Jakob Aabling-Thomsen
havde hvid mod danmarksmesteren
Davor Palo, og efter en masse gode
takter gik det langsomt den gale vej,
hvor Palo viste sin styrke. Efter et
par timer ville jeg have tippet guld til
Skanderborg, men så skete der no-
get afgørende: Roland Greger vandt
med sort over Jackie Andersen i et
rodet parti, og selv om både Aabling

og Pilgaard var i store vanskelighe-
der var jeg selv og Bromann i fordel
mod henholdsvis Steffen Pedersen
og Mads Boe. Desuden havde Palm
overraskende vendt billedet med en
minusbonde! Pludselig var BSF fa-
vorit til guldet, og Bromann var den
endelige matchvinder i et strålende
angrebsparti.

Danmarksmesterskabet er absolut
BSF’s ‘finest hour’ efter så mange
gange at have opnået både sølv og
bronze. Vi er inde i en periode, hvor
specielt Bromann, Aabling og Car-
stensen har været i fremgang, og da
samtidigt Greger og Palm havde en
fantastisk sæson, skulle holdet søge
mod toppen. Og så havde vi jo Tiger
på vores hold!

Før den afgørende match havde
jeg udset specielt to spillere til at
skulle prøve noget. Både Bromann
og jeg havde de hvide...

Carsten Høi
BSF (2405)

Steffen Pedersen
Team Nordea Skb. (2421)

Dronnimnggambit / D53

Ikke nemt mod Steffen, der har væ-
ret teoretiker og topspiller i dansk
skak i over 20 år. Vi har spillet en
del remiser, og jeg indkasserede des-
uden en instruktiv bolle ved DM i
2003, for øvrigt også i en dronning-
gambit.
1. d4 d5 2. c4 e6

Brønshøj Skakforening

Formand: Carsten Petersen
Email: b.s.f@post.tele.dk

Spillested: Frederikssundsvej 118 A,
2700 Brønshøj.

Klubaften: Torsdag kl. 19.00
(Juniortræning kl. 16.30-18)

Medlemstal: 58
... fordelt på 50 sen., 8 jun./børn.

www. bsfskak.dk

Ligaen

1.div.

2.div.

2
0
0
4
-0
5

2
0
0
5
-0
6

2
0
0
6
-0
7

2
0
0
7
-0
8

2
0
0
8
-0
9

2
0
0
9
-1
0

2
0
1
0
-1
1

2
0
1
1
-1
2

2
0
1
2
-1
3

2
0
1
3
-1
4

3
2

3
4

3
4

Brønshøjs resultater

– i Skakligaens

første ti år

2

4

2
1

9
. 
r
u

n
d

e

Brønshøj Skakforening har rødder i
arbejderskakken og blev tilbage i
1935 stiftet som Brønshøj Arbejder
Skakklub. Dansk Arbejder Skak
Forbund blev opløst i 1970, men
Brønshøj havde allerede to år tidli-
gere meldt sig ind i Dansk Skak
Union under det navn, som nu 44 år
senere indskrives på den meste ære-
fulde plads som vinder af den lands-
dækkende holdturnering: Brønshøj
Skakforening.

Brønshøjs statistik i Skakligaen
viser et hold konstant i toppen, og
som efter tre andenpladser blot ven-
tede på den perfekte sæson for at
tage det sidste skridt op ad sejrs-
skamlen. Den sæson kom  så i år,
hvor kun et enkelt nederlag, mod
Nordre i 7. runde, nåede at skabe
spænding, før tingene blev sat på
plads med sejr i sidste runde over de
forsvarende mestre, Team Nordea
Skanderborg.

Før Skakligaen spillede Brønshøj
i toprækken 1. division fra 1998
(havde forinden en enkelt prøve-
sæson 1996-97), og går man endnu
længere tilbage, finder man klub-
bens debut i 3. division i sæsonen
1976-77. Siden har Brønshøj stille

Brønshøj – med Carsten og Carsten ...!

Af Thorbjørn Rosenlund

Carsten

Petersen

– holdleder.
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Oftest spiller Steffen slavisk.
3. Sc3 Le7

Undgår visse udgaver af afbytnings-
varianten.
4. Sf3 Sf6 5. Lg5 h6 6. Lxf6

Hovedvarianten med 6. Lh4 0-0 7.
e3 b6 kender Steffen som sin egen
bukselomme, og den er lidt for steril
i en afgørende match.
6... Lxf6 7. Tc1 c6?!

Efter 7... 0-0 8. e3 opnår vi en kendt
teoretisk stilling. Men jeg ville have
spillet 8. cxd5 exd5 9. e3, som jeg
har spillet før og finder spændende.
8. e4!

Udråbstegnet pga. af modet til inno-
vation! Jeg har spillet damegambit
flere hundrede gange og aldrig haft

denne stilling før! Steffen fandt hur-
tigt en god plan.
8... dxe4 9. Sxe4 Sd7!?

Et træk der imponerede mig, da jeg
sad med aben. Mit program foreslår
det logiske 10. Sd6† efterfulgt af c5,
men under partiet syntes jeg, Sort
fik for meget modspil og fin udvik-
ling. Steffen så åbenbart det samme.
Et alternativ var 9... Da5† hvor jeg
nok havde ofret en bonde med 10.
Tc3!?
10. Ld3?! c5!

Meget stærkt – Sort står bedst efter
11. dxc5? Sxc5 med fin udvikling.
11. 0-0 cxd4

Det nærmeste, jeg har været dette
bondeoffer, er nogle varianter, jeg
har spillet mod fransk, hvor min c4-
bonde står på c2 og jeg har rokeret
langt! Her må jeg fortsætte med gode
udviklingstræk og lægge tryk på
Sort.
12. Te1! 0-0 13. c5!

Besværliggør Sorts udvikling af
damefløjen.
13... g6 14. b4 Lg7
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15. Dd2!

Sorts problem er, at det er svært at
udvikle dronningfløjen. Desuden får
Hvid store taktiske muligheder, hvis
Sort sætter gang i sine smukke cen-
trumsbønder og spiller e5 og f5. I så
fald ligger Sd6 og Lc4(†) lige for.
Hvide fremstød som b5 og c6 samt
h4-h5 skal også tages i betragtning.
15... a5 16. b5 De7

Nu truer f5 og slag på c5. 17. c6?
bxc6 ville befri Sorts damefløj og
meget vigtigt: Hvid ville miste det
vigtige felt d6.
17. Df4! e5

Efter 17... f5 har Hvid bl.a. det
stærke træk 18. Dd6 med fint spil. I
mange varianter vinder han e-bon-
den tilbage med fordel.
18. Dg3 Sf6?

Bedre at passe med f.eks. 18... a4!?
For så nemt er det heller ikke for
Hvid. Instruktivt er det, Hvis Sort
prøver at sprænge sig ud med 18...
f5 19. Lc4† Kh7 (ikke 19... Kh8 20.
Sh4! og vinder) 20. Seg5† Kh8 (20...
hxg5 21. Sxg5† ender med mat eller
damegevinst) 21. Se6, og Hvid bør
vinde.
19. Sxf6† Dxf6 20. Sxe5 Le6?
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Hvid står klart bedst efter 20... Lf5
f.eks., men Sort kan kæmpe og er
med endnu. Nu er der en kombina-
tion.
21. Sxg6! Tfe8

21... fxg6 22. Txe6 duer ikke.
22. Se5 Lxa2

Taber forceret, men stillingen er tabt.
23. Sg4 Txe1† 24. Txe1 Dg5 25. f4

Dxc5

25... Dh5?? er værre!
26. Sxh6† Kf8 27. Sf5 Lf6 28. Dh3 Kg8
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29. Dg4† Kf8 30. Dh5 Dc3

Nu gik 30... Kg8 31. Sh6† ikke.

og roligt spillet sig fremad og nåede
altså i sin 38. sæson helt til tops.

Vedholdenhed er nøgleordet.
Holdleder Carsten Petersen, som nu
kunne hjemføre den store DM-sølv-
bowle, overtog ansvaret for første-
holdet i oprykningssæsonen 1975-
76 og har anført holdet stilfærdigt
men effektivt gennem alle årene.

Klubbens anden Carsten, storme-
ster Carsten Høi, har imidlertid vist
lige så stor vedholdenhed over for
den klub, han repræsenterede, da
han i 1971 som 14-årig blev junior-
danmester: Ubrudt gennem 45 sæ-
soner har han spillet holdskak for
Brønshøj.

Med sine mange turneringer, både
for klubbens egne medlemmer og
højtratede titelholdere, ændrer titlen
hold-DM ikke så meget. De gode
aktiviteter fortsætter – og så håber
Brønshøj selvfølgelig at forsvare
DM til næste år!

Carsten

Høi

– spiller.

F
o

to
: S

ig
fr

e
d

 H
a

u
b

ro
.



�

�

14 2014 /3/118

31. Dh6† Kg8 32. Se7† Lxe7 33. Dh7†

Kf8 34. Dh8 mat.

Thorbjørn Bromann kreerede også
et nydeligt angrebsparti. Jeg kender
de to kombattanter rigtig godt. Thor-
bjørn spillede jeg også sammen med
et par år i Tyskland for Neukloster.
Han bør kunne blive stormester.
Mads Boe spiller jeg p.t. sammen
med for Kiel, hvor han har gjort det
godt. Han er en eminent lynspiller
og en aktiv ungdomstræner i Dansk
Skak Union. Der var lagt op til hård
kamp.

Thorbjørn Bromann
BSF (2399)

Mads Boe
Team Nordea Skb. (2359)

Dronningbondespil / D00

1. d4 d5 2. Lg5

Thorbjørn elsker sådanne åbninger
og spiller også Richter-Veresov med
2. Sc3.
2... c6 3. Sf3 h6 4. Lh4 Lf5 5. e3 Db6 6.

Dc1 e6 7. c4 Le7 8. Lg3 Sf6 9. Sc3

dxc4?!

Mads Boe ser c4-c5 som en reel trus-
sel, men Hvid vinder åbningskampen
nu.
10. Sd2! 0-0 11. Sxc4 Dd8 12. Le2

Sa6!?

Kreativt og med gode nerver. Bro-
mann vælger på traditional vis at op-
bygge et klassisk centrum og samti-
dig lukke Sorts Lf5 ude.
13. 0-0 Sc7 14. f3 Sfe8 15. e4 Lh7 16.

Lf2 Sd6 17. Se5 f5

Med sine opfindsomme modstød får
Sort nu modspil.
18. Dc2 Lg5 19. Ld3 fxe4 20. fxe4

Sdb5!

Nu er Hvids centrum under beskyd-
ning og forskellige sorte kvalitets-
ofre skal der også tages højde for.
21. Sf3 Lf6

Som her! Men 21... Txf3 ser ikke
helt korrekt ud.
22. Se2

Dækker alt!
22... Le7 23. Tad1 a5

Sort venter og spiller på de taktiske
muligheder.

24. a3 Sd6 25. Sg3 Sf7 26. Lc4 Dc8

27. Le3 Sd6 28. Ld3 Sf7
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29. Sh5!

Dette udfald og det følgende frem-
stød ser lovende ud. Mads finder ikke
det bedste i tidnøden og vores BSF-
mand får både felter og senere afgø-
rende angreb.
29... Dd7 30. d5! cxd5 31. Dc3 e5 32.

exd5 Lxd3 33. Dxd3 Dg4 34. Sg3 h5

Et udfald der kan være farligt i fæl-
les tidnød, men positionelt må Hvid
stå overlegent her.
35. Db3 h4 36. Sh1 h3 37. Sg3 hxg2

38. Kxg2 Ld6 39. Sd2! b5 40. Sde4 a4

41. Dd3 Tad8 42. h3 Dd7
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43. Sf6†! gxf6 44. Dg6† Kh8 45. Dxf6†

Kh7 46. Dh4† Kg8 47. Sh5! Sh8

Mange spillere samledes omkring
demo- og også kampbrættet. Hvid
har sikkert flere veje til Rom, og
Thorbjørn gør det fint til trods for
guldnerver og vanskelig modstander
i eventuel tidnødslyn.
48. Tf6 Se8 49. Dg5† Sg7 50. Txd6!

Her så Tiger meget glad ud i demo-
rummet, og flere fra holdet købte øl!
50... Dc7 51. Tc1! opgivet.

Et smukt angrebsparti mod sejt for-
svar! 1-0

ØBRO
atter i

ligaen
Af Mads Smith Hansen

Det var en succesfuld holdskak-
sæson for ØBRO. Klubben deltog
med fire hold, hvoraf 1., 2. og 4.
holdet alle vandt deres division/
række, mens 3. holdet blev nr. 3 (med
6 sejre og 1 nederlag). Klubbens hold
spillede 27 matcher med 24 sejre og
3 nederlag. Der blev samlet i alt 150
brætpoints og vundet mere end 500
ratingpoint!

Førsteholdet rykkede op i Skak-
ligaen, hvilket ikke kan kaldes en
overraskelse. Holdet var favorit, førte
hele vejen og levede faktisk kun netop
op til sin forventede score. Klubben
og holdet føler selv, vi hører til i
Skakligaen, men erkender at vi endnu
mangler at bevise det efter et kort
ophold i 2012/13. Vi håber, at erfa-
ringerne fra den sæson vil give spil-
lerne og holdet noget af det, som
dengang manglede i at bide sig fast
og undgå elevatoren mellem Skak-
ligaen og 1. division. Overdreven
respekt for modstanderne, mang-
lende tiltro til egne beregninger og
deraf følgende tidnød er noget, vi
skal arbejde for skaffe os af med.

Andetholdet vandt den køben-
havnske mesterrække og rykkede
dermed op i divisionsturneringen,
hvilket har været klubbens mål og
ambition i flere år. Med to hold spil-
lende efter divisionsturneringens
kalender og dermed forhåbentlig
nogle samtidige hjemmekampe vil vi

... DIVISIONSTURNERINGEN
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skabe et større fællesskab for 16-20
spillere, som gennem en stærk hold-
ånd kan løfte hinanden.

I Danmark har vi af uforklarlige
årsager valgt at spille med brætpoint
som den betydende score i holdtur-
neringen. Dermed spiller taktik og
hensyntagen til hinandens partier
reelt en ubetydelig rolle. Hvis hold-
skak skal give mening som andet end
et tilfældigt sammenrend af otte spil-
lere, skal et hold derfor tilføres no-
get andet med spillernes aktive med-
virken. Hjælp og støtte inden mat-
cherne, moralsk opbakning ved bl.a.
tilstedeværelse under matcherne
samt oprigtig interesse for hinandens
partier og oplevelser efter matcherne
er efter min mening essentielle in-
gredienser for at løfte et hold, så re-

sultatet bliver andet og mere end blot
summen af spillernes individuelle
scorer. Det arbejder ØBRO aktivt
med både på hvert enkelt og på tværs
af klubbens hold.

Senior-recepten
Forberedelse til et skakparti kan ske
på mange måder. Til matchen mod
Frederiksberg forventede jeg at
skulle spille mod Skakbladets redak-
tør, og aftenen inden matchen læste
jeg seneste nummer af Skakbladet
igennem for at fornemme hans skak-
lige ståsted. Jeg havde bemærket
hans nylige deltagelse i en senior-
turnering og læste derfor Jens Kri-
stiansens beretning fra Senior-VM
(Skakbladet nr. 1/2014, side 42-48)
med særlig interesse. Redaktøren

deltog dog ikke i VM, men jeg hæf-
tede mig ved Jens’ råd om at ‘fyre
energien af ca. i tredje spilletime. Pres
på og så kommer fejlene.’ Det lød
nemt.

Jeg var derfor i første omgang ær-
gerlig over, at sygdom forårsagede
en ændret holdopstilling hos Frede-
riksberg og en ny modstander til mig.
Recepten viste sig imidlertid også at
kunne benyttes mod reserven, selv
om Hamann mig bekendt aldrig har
spillet seniorskak.

Det lykkedes at holde stillingen
flydende, og jeg vandt en bonde ef-
ter ca. 4 timers spil. Nuvel, det var
lidt senere, end Jens havde foreskre-
vet, men den tilsyneladende stadigt
faldende aldersgrænse for seniorer
gør jo også mig til næsten-senior.
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1 BMS Skak 1
4

3½ 5
5 3

5
7

2 3½
6

4½
8

3½
2

27 6 5

2 Sydøstfyn ½
3 8

3 4
5

5½
6

1½
4 7

4½
1

4½ 23½ 7 7

3 Øbro
2

7½ 5
4

3
1 5

5 5½
7 6

5 5½
8

36½ 12 1

4 Næstved 4½
1 3

3 6
7

4½
8 2

6½
5

6
6

2½ 33 10 2

5 Tåstrup
6

4
1

3
2

4 3
3 8

3½ 2
4

4½
7

24 4 6

6 Frederiksberg 4
5

5½
7 8

4½
2

2½
1

4½ 3
3

5½
4

29½ 9 3

7 Odysseus 1½
8 6

2½
4

2 6
1 3

2½ 3½
2 5

3½ 21½ 2 8

8 K41 2
7

6½ 5
2

3½
6 4

3½ 4½
5 1

3½
3

2½ 29 6 4

�

�

Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Pts. mp. plac.

�

Skakforeningen ØBRO

Formand: Søren Møller Hansen
Email: formand@oebroskak.dk

Spillested: Rosenvængets Allé 31, kld.
2100 København Ø.

Klubaften: Mandag  kl. 19.00
(juniortræning 15.30-18.00,
seniortræning 18.00-19.00)

Medlemstal: 76

www. oebroskak.dk/

ØBRO – siddende fra venstre Sixten Maximillian Thestrup, Nikolai Skousen og Jacob

Kaaber-Hansen, stående fra venstre Jesper Vej, Carsten Simonsen, Dennis Jørgensen,

Alexander Kasper Rhee og Mads Smith Hansen.

Foto: tr.
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Mads Smith Hansen
ØBRO (2361)
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Svend Hamann
Frederiksberg (2197)

Sort har stor fordel og er i trækket,
men der er flere forhold som gør, at
gevinsten ikke er triviel. Dels er Hvid
tæt på at have en ‘fæstning’, og des-
uden vinder K+L+a vs K ikke, hvis
Hvids konge når ind i hjørnet, da
løberen ikke behersker a1. Først må
Sort bryde fæstningen ned:
47... d3!

Nu taber 48. Lxd3 Lxd3 49. Kxd3
Kf3 50. Kc3 Ke3 51. Kb3 Kd3 52.
Ka4 Kxc4 53. Ka5 Kb3 54. Kxa6
c4 55. Kb5 c3 56. a4 c2 57. a5 c1D.
En total dominans af løberen opstår
efter 48. Lf1 Kf3! som tvinger Hvid
ind i samme variant. Efter...
48. Lh5 Ke4 49. Kc3(??) Ke3 50. Ld1

Ld7 51. Lh5 La4

... gav hvid op. 0-1

Diagramstillingen er tabt, og derfor
er tegnene til 49. Kc3 i parentes, men
Hamann burde have testet, om jeg

kunne finde gevinsten startende med
49. Lf7 Kd4 50. Lg8 a5 51. Lf7 Ld7
med truslen Ld7-a4-b3.
Hvid må forlade sig på 52. Lg6 Kxc4
53. Lxd3† Kb3, hvorefter Sorts
mægtigste trussel er at spille Kb3-
b2 og rykke frem med c-bonden. Den
kommer Hvid til at ofre løberen på,
men Hvids konge er spærret ude fra
a1, så det taber. Derfor må Hvid spille
54. Kc1 Kxa3 55. Kb1 og håbe, han
får lov at ofre løberen på c-bonden.
Sort vinder nu på forskellig vis af-
hængigt af, hvordan forsvaret stilles
op. Et illustrativt eksempel er stillin-
gen ...
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... hvor manøvren 1... La2 2. Lf1 c4!
afgør. Hovedvarianterne er 3. Lxc4
Lxc4 4. Kc2 La2, som holder Hvids
konge ude af hjørnet, og 3. Lg2 Lb3
4. Le4 a2 5. Kb2 c3† 6. Ka1 Kb4,
hvor kongen og løberen sammen
hjælper c-bonden i mål.
Alt det havde jeg som næsten-senior
næppe fundet ved brættet efter yder-
ligere en times spil...

Ligaen

1.div.

2.div.

2
0
0
4
-0
5

2
0
0
5
-0
6

2
0
0
6
-0
7

2
0
0
7
-0
8

2
0
0
8
-0
9

2
0
0
9
-1
0

2
0
1
0
-1
1

2
0
1
1
-1
2

2
0
1
2
-1
3

2
0
1
3
-1
4

5
6

5

1

4
3

10
1 1

ØBRO's resultater

– i Skakligaens

første ti år

3

Esbjerg Skakforening blev stiftet i
1922, samme år som Centrum, der
var byens arbejderskakklub. ESF
var forbeholdt funktionærer. Klub-
ben fik i 1970’erne et boost af unge
spillere fra Spangsbjergskolen.
Svend Rødgaard var formand for
Skakforeningen og lærer på skolen.

Spangsbjergskolen blev danske
mestre i skoleskak 1968, 71 og 73.
I 1973 lykkedes det i overbevisende
stil at vinde NM i hjemmebane med
Poul Fries Nielsen, Niels Jørgen
Fries Nielsen, Jens Ove Fries Niel-
sen, Erik Jespersen, Kent Jacobsen
og Jesper Lahn Rasmussen på hol-
det under ledelse af Svend Rødgaard
og Peter Fries Nielsen.

Succesen skabte en synergieffekt
for juniorskakken i Esbjerg, idet an-
dre spillere som John Rødgaard, Ole
Alkærsig, Brian Isaksen, Hans Buus
Pedersen, Peer Ole Pedersen deltog
i fælles turneringer.

Fremgangen på juniorsiden kom
efterhånden Skakforeningen til gode.
Det lykkedes at rykke op i den da-
værende 1. division i 1974, hvor
holdet fik to sæsoner i den bedste
række.

I sæsonen 75/76 bestod holdet af
de fire Fries-brødre og i alt seks spil-
lere fra Spangsbjergskolen. Des-
værre undgik man ikke nedrykning
dette år, men heldigvis lykkedes det
den anden Esbjerg-klub, Centrum,
med John Rødgaards hjælp at rykke

Esbjerg
som

dengang
Af Jesper Lahn Rasmussen
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Pts. mp. plac.

1 Frem 
2

3 5
5

4
7 6

5
8

4½ 3½
3 4

4½ 29½ 9 3

2 Silkeborg 5
1 6

3
3

2½ 3½
5

2½
4 7

4½ 3
8

24 4 7

3 Esbjerg 4½
7 4

5½ 5½
2 8

5 3½
5 1

4½
6

5 33½ 12 1

4 Viborg
5

4 2½
3 8

7 2½
7 2

5½ 4½
6

3½
1

29½ 7 4

5 Evans 4
4 1

3 5
6 2

4½
3

4½ 6
8

4
7

31 10 2

6 Aalborg 3
8

5
2 5

3 3
1 7

5
4

3½ 3
3

25½ 4 6

7 SK 1968 2
3

3½ 4½
8 1

4
4

5½ 3
6

3½
2 5

4 28 6 5

8 Springeren
6

5
7

3½ 1
4

3
3

3½
1 5

2
2

5 23 4 8 �
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Esbjerg Skakforening

Formand: Jesper Lahn Rasmussen
Email: jr@varde-gym.dk

Spillested: Teknisk Gymnasium,
Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg.

Klubaften: Tirsdag  kl. 19.00
(juniorer fra kl. 18.30).

Medlemstal: 55
... fordelt på 33 sen.,
10 jun./børn, 12 pens.

www. skakforeningen.dk

op, og den fik også to sæsoner i 1.
division, dog med en sæson imel-
lem.

I 1976 startede klubberne i sam-
arbejde Vesterhavsturneringen, som
i mange år blev dansk skaks flag-
skib. Turneringen gav byens spil-
lere mulighed for at spille mod stærke
danske og udenlandske mestre. Det
lykkedes at afholde 23 Vesterhavs-
turneringer i årene 1976-1988, 1996
og 2000-2008.

Forud for sin tid
I 1982 blev Niels Jørgen Fries Niel-
sen, som havde godt gang i skole-
skakken i byen, formand for Skak-
foreningen, samtidig med at gene-
ralforsamlingen vedtog et meget pro-
gressivt, men kontroversielt forslag

om rygeforbud! Selv om dette kun
gjaldt i tidsrummet 19-21, valgte et
stort mindretal af medlemmerne at
flytte til andre klubber. Vedtagelsen
var en snes år forud for sin tid.

1982 var også året, hvor klubben
var tæt på at få en individuel dan-
marksmester, idet Jens Ove Fries
Nielsen spillede to omkampe om
DM, men tabte til Jens Kristiansen.

I 1985 flyttede Niels Jørgen Fries
Nielsen til den nyoprettede skak-
efterskole i Tjele, hvorefter Jesper
Lahn Rasmussen blev valgt som for-
mand, hvilket han fortsat er i dag.

I starten af 90’erne havde klub-
ben en nedgang i medlemstallet, hvil-
ket også betød, at holdet måtte et par
sæsoner ned i mesterrækken, men
siden er det gået fremad igen.

Med Niels Jørgen Fries Nielsen
og Lars Wilton tilbage i klubben i
sæsonen 2011/2012 gav en 2. plads
i 1. division blod på tanden, men i
den efterfølgende sæson var holdet
tæt på nedrykning.

Gode gamle navne
I sæsonen 2013-14 spillede holdet
over alles forventning og klarede
overraskende oprykning til Skak-
ligaen. Holdet bestod af Niels Jør-
gen Fries Nielsen, Ove Weiss Hart-
vig, Torsten Lindestrøm, Stefan Han-
sen, Michael Maarup, Iver Poulsen,
Ole Bønnelykke, Henrik Tranberg
Jensen samt reserverne Torben R.
Jensen og Ingolf Nikolajsen.

Oprykningen har gjort, at vi må
arbejde på at finde flere samarbejds-

Esbjerg Skf. – fra venstre Niels Jørgen Fries Nielsen, Iver Poulsen, Ove Weiss Hartvig,

Lars Wilton, Gunnar Pedersen, Ole Bønnelykke, Torsten Lindestrøm og Michael Maarup.

Foto: Jesper Lahn Rasmussen.
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Ligaen

1.div.

2.div.

2
0
0
4
-0
5

2
0
0
5
-0
6

2
0
0
6
-0
7

2
0
0
7
-0
8

2
0
0
8
-0
9

2
0
0
9
-1
0

2
0
1
0
-1
1

2
0
1
1
-1
2

2
0
1
2
-1
3

2
0
1
3
-1
4

2
1

5
6

5

2
1

Esbjergs Skakforenings
resultater

– i Skakligaens

første ti år

3
2

6

partnere, idet udgifterne til deltagelse
i holdturneringen forventes at stige
betragteligt.

Skakforeningens førstehold i dag
består ikke just af unge spillere. Byen
har ikke kunnet producere de helt
store talenter siden Spangsbjergsko-
lens storhedstid, kun Torsten Linde-
strøm, som i flere sæsoner har træ-
net juniorer i Esbjerg Skak Skole.
Klubben har nu et pænt antal junior-
medlemmer, så måske er der håb for
fremtiden.

Iver Poulsen
kommenterer:

Iver Poulsen
Esbjerg Skf. (2103)

Per Skjoldager
Evans (2151)

Caro-Kann / B10

1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd5 4. cxd5

Jeg har opnået rigtig gode resultater
mod Caro-Kann, siden jeg gik over
til at spille sådan, men herefter må
jeg vel finde på noget nyt.
4... Sf6 5. Sc3 g6

Mere almindeligt er 5... Sxd5! 6. Sf3
Sc6. 6... g6?! er knap så godt, idet
det besvares med 7. Db3! e6 8. Sxd5,
og Sort må spille 8... exd5, idet 8...
Dxd5 taber omgående efter 9. Dc3!
6. Lc4 Lg7 7. Sf3! 0-0 8. 0-0 Sbd7 9. d3

Sb6 10. Db3 Se8

Eller 10... Lf5 med lille hvid fordel.
Varianten er spillet i masser af par-
tier på højt niveau, men i min data-
base har Hvid scoret over 80%.

11. Lg5 h6 12. Lf4 Sd6 13. Tac1 Lf5 14.

Sb5 Sxb5 15. Dxb5 Ld7 16. Db3 La4

17. Da3 Ld7 18. Tfe1 Te8 19. Se5 Lf5

20. Db3 g5 21. Lg3 a6?

En afgørende fejl i en dårlig stilling.
Jeg vidste omgående, hvad jeg skulle
gøre, det var ikke særlig svært, men
ganske seværdigt.
22. Sxf7! Kxf7
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23. Lc7!! Dd7 24. Dxb6 Tec8 25. Le5

Lf8 26. Lc3 Tab8 27. Te3 Dd6 28. Da5

b5 29. Lb3 b4 30. Ld2 Tb5 31. Da4

Txc1† 32. Lxc1 Ld7 33. Lc4 Tb6 34.

Dd1 Lg7 35. De2 Lf6 36. b3 a5 37. Lb2

Lc8 38. Le5 Dd8 1-0

Ove Weiss Hartvig
kommenterer:

Ove Weiss Hartvig
Esbjerg Skf. (2186)

Allan Holst
Viborg (2319)

Spansk / C65

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. De2?!

Ingen berliner, tak!

4... Le7 5. c3 d6 6. h3 0-0 7. 0-0 Sb8 8.

d3 c6 9. La4 Sbd7 10. Td1 Te8 11. Lc2

Dc7 12. Sbd2 Lf8 13. Sf1 h6 14. Le3

d5 15. Sg3 dxe4 ?! 16. dxe4 Sc5 17.

Sh2 Kh7 18. Sg4 Sg8?! 19. Sh5 Le6

20. f4!?

20. Sxe5? 20... Dxe5 21. Lf4 Lc4!
20... exf4

20... Lxg4 21. hxg4 g6 22. b4 Sd7
(22... Se6 23. f5) 23. f5 gxh5 24.
g5! med angreb.
21. Lxf4 Dc8

21... Db6!?
22. e5†

Jeg var kommet i tvivl om, hvor
meget angreb, jeg havde for f4-svæk-
kelsen, og forsøgte at redde den med
et remistilbud. Heldigvis for os blev
det afslået.
22... Lf5

22... Kh8 23. Sxh6!? Sxh6 24. Lxh6
gxh6 25. b4 Sa6 (25... Sd7 26. De4!
med gevinst) 26. De4 (26. Df3! med
angreb) 26... Lf5 27. Dxf5 Dxf5 28.
Lxf5 Txe5 med ca lige spil.
23. b4 Sa6
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24. Lxh6!?

24. Tf1! Lxc2 25. Dxc2† Kh8 26.
Lxh6! er en forbedret udgave af of-
feret.
24... Sxh6 25. Sxh6 gxh6??

På 25... Kxh6 havde jeg mest kon-
centreret mig om 26. Sg3 (26. Td4!?)
26... Lg6 27. Lf5 med angreb. Eller
25... Lxc2 26. Dxc2† (26. Sxf7!?)
26... Kxh6 27. Td4! (den korrekte
trækfølge, derimod ikke 27. Sf6?,
hvor jeg under partiet kun havde set
på 27... gxf6 28. Td4 med samme
idé, men efter 28... f5! vinder Sort)
27... Txe5 28. Sf6 gxf6 29. Th4†
Th5 (stærkere 29... Kg5!!, og hjem-
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me fandt computeren 30. Tg4† Dxg4
31. hxg4 med lige spil) 30. Txh5†
Kxh5 31. Dh7† Kg5, og compute-
ren bekræfter vindende fordel efter
32. Tf1 f5 33. Dxf7.

Mikkel Antonsen
kommenterer:

Brian Jørgensen
K41 (2211)

Mikkel Antonsen
Næstved (2431)

Grünfeldindisk / D91

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7

5. Lg5 Se4 6. cxd5 Sxg5 7. Sxg5 e6 8.

Dd2 h6!?

Hovedvarianten er 8... exd5 9. De3†
Kf8 10. Df4 Lf6 med kompliceret
spil. Teksttrækket er anbefalet af
computer-/åbningsguruen Larry
Kaufmann.
9. Sh3 exd5 10. De3†

En anden mulighed er det roligere
10. Sf4 c6 11 e3 med cirka lige chan-
cer.
10... Kf8

10... Le6?! 11. Sf4 er bedre for Hvid.
11. Sf4 c5!

Spillet som inspiration ved brættet,
da jeg var i humør til at spille efter
initiativet og angreb. Mere roligt var
11... c6 som gav omtrent lige spil.
Teksttrækket er anbefalet af Kauf-
mann, hvilket jeg først blev bevidst
om efter partiet.
12.. Df3

Kaufmann angiver her varianten 12.

dxc5 d4 13. Dd2 Sa6! med lige spil.
12... cxd4! 13. Scxd5

13. Sxg6† Kg8 14. Sxh8 dxc3 er
godt for Sort.
13... Kg8 14. e4?

Bedre er 14. g3 Sc6 15. Lg2 Da5†
16. b4! Sxb4 17. 0-0, og Hvid har
tilstrækkelig kompensation for bon-
den.
14... dxe3 15. fxe3 Sc6

15... Lxb2 16. Td1 taber vigtig tid,
det handler om initiativet og udvik-
ling!
16. Le2?! Se5 17. De4

På 17. Dg3 kommer 17... g5!, og
når Hvid flytter springeren på f4,
hænger den anden springer på d5.
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17... g5

Alligevel! Ideen er, at hvis Hvid flyt-
ter springeren på f4, f.eks. 18 Sh5,
kommer 18... f5!, og Hvids dron-
ning har ingen felter, hvorfra den kan
dække springeren på d5. 19. Dd4
ryger ind i 19... Sf3† og 20... Lxd4.
Tvunget af omstændighederne ‘of-
rer’ Hvid derfor en officer, og selv
om Sort skal holde tungen lige i
munden, bør det vinde forholdsvist
enkelt for Sort.
18. 0-0-0 gxf4 19. exf4 Sc6 20. Thf1

20. f5 Dg5† vinder direkte for Sort.
20... Le6 21. f5 Lxd5 22. Txd5 Df6 23.

Td2 Kh7 24. Td6

Et sidste fuskerforsøg, som dog ta-
ber på flere måder. Det, jeg spiller i
partiet, er det mest overbevisende.
24... Dxb2† 25. Kd1 Da1† 26. Kd2

Dc3† 27. Kd1 The8! 28. Te6 Tad8† 29.

opgivet. 0-1

26. Tf1!

Vinder, og spillet hurtigt, men
hjemme var jeg lidt ærgerlig over ikke
at have set computerens forslag 26.
Td7!!, der måske objektivt er dårli-

gere, men som vinder smukt!
26... Kh8

26... Lg6 27. Txf7†! med gevinst.
27. Txf5 Dc7 28. Taf1 Tad8 29. Txf7

Db6† 30. Kh1 1-0
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Tre med maksimum

I XtraCon-Skakligaen er der næppe
nogen, som gentager Jonny Hectors
bedrift i sæsonen 2009-10 at vinde
alle ni partier – endda på førstebrættet
– men i divisionstuneringen lykke-
des det tre spillere a tvinde alle deres
syv partier: Mikkel Antonsen, Næst-
ved, i 1. division gruppe 1, David
Bekker-Jensen, Philidor, i 2. divi-
sion gruppe 1, samt Flemming Niel-
sen, Herning, i 2. division gruppe 4.
Her viser Næstveds suveræne før-
stemand en af sine mange gevinster.

Sygdom gav problemer

Før de afsluttende runder blev tur-
neringsleder Per Rasmussen ramt af
sygdom, og uden hans sikre hånd
på kampe og resultater var divisions-
turneringen i vanskeligheder. Med
Verner Christensen som vikar lyk-
kedes det dog at gennemføre pro-
grammet, og for planlægning af den
kommende sæson har FU udpeget
Brian Lorenzen til at overtage an-
svaret.

Per Rasmussen måtte sygemelde sig og

kunne derfor ikke fuldføre sin 8. sæson

som turneringsleder i divisionsturneringen.

På billedet fra DM-afslutningen i 2008 har

han netop overrakt sølvbowlen til Helsinges

Allan Rasmussen og lykønsker den nord-

sjællandske klub endnu et mesterskab.

Mikkel

Antonsen

– syv af syv.

Foto: tr.

Foto: tr.
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Pts. mp. plac.

1 Allerød 2 2½
2 3

1½ 1½
4 5

1
6

½ 1½
7

0
8

8½ 0 8

2 Allerød 1
1

5½ ½
8

4
3 4

7 3½
5 6

5½ 3
7

29 7 6

3 Furesø
7

4 6½
1 2

4 1
8

2½
4 5

4½ 6½
6

29 8 5

4 Sjælsø
6

5½ 5½
7 1

6½ 1
2 3

5½ 2½
8

2½
5

29 8 4

5 Brønshøj 2
8

½ 6
6 7

3½ 7
1 2

4½ 3½
3 4

5½ 30½ 8 3

6 K41 3 2½
4 5

2
8

0
7

1 7½
1

2½
2 3

1½ 16* 2 7

7 Helsingør 4
3 4

2½ 4½
5

7
6 8

2
1

6½
2

5 31½ 9 2

8 Philidor 7½
5 2

7½ 8
6 3

7 6
7 4

5½
1

8 49½ 14 1
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Philidor

Formand: Marie Frank-Nielsen
Email: mariefrank86@gmail.com

Spillested: Oplyses i fm. holdkampe.

Klubaften: Ingen.

Medlemstal: 20
... fordelt på 20 sen., 0 jun./børn.

Hjemmeside: Ingen.

BMS Skak blev dannet i 2006 som
en fusion af Tårnet Ballerup Skak-
klub og Skovlunde Skakklub i Bal-
lerup Kommune. BMS Skak har fra
starten af fusionen lagt vægten både
på træning til de unge, i fortsættelse

af Skovlunde Skakklubs aktive ju-
niorarbejde, men også på gode akti-
viteter og et godt klubliv for alle
andre i klubben med et højt aktivitets-
niveau på mange områder. Bede-
dagsweekendens store ‘open’, Co-

penhagen Chess Challenge (CCC),
afholdtes i maj for 10. gang, KSU’s
holdturnerings afslutning med mere
end 300 deltagere er blevet afholdt
de sidste ti gange hos BMS Skak på
Tapeten i Ballerup, og endvidere

BMS Skak 2 indhenter 1

Philidor  videre

1.div.

2.div.

2
0
0
4
-0
5

2
0
1
2
-1
3

2
0
1
3
-1
4

1

Philidors resultater

– i Skakligaens

første ti år

........

Philidor satte scoringsrekord i sin
første sæson i divisionsturneringen,
endda uden at bruge GM Michael
Adams (England), GM Gawain
Jones (England), GM Jan Gustafs-
son (Tyskland) og GM Curt Han-
sen (Danmark), som er de fire hø-
jestratede af klubbens i alt otte stor-
mestre.

Faktisk var der kun stormestre i
aktion i ti ud af holdets 56 partier,
men med hhv. 6 af 6 og 7 af 7 til
brødrene Simon og David Bekker-
Jensen, 5 af 5 til Silas Lund samt tæt
på 100% til flere af de øvrige måtte
slutscoren jo blive tårnhøj. 18 points

forspring til nr. 2, Helsingør, er ikke
hverdagskost i holdturneringen.

Philidor er en ganske ung klub,
blev stiftet i 2011, men har allerede
vundet Dansk Skak Unions pokal-
turnering både i 2012 og 2013, og
har kurs direkte mod det danske
holdmesterskab om to år.

Skakbladet ville gerne have bragt
en præsentation af klubben med dens
egne ord samt et parti af holdets 7 af
7 topscorer, men i en mail til redak-
tionen skriver klubbens formand:
‘Philidor er ikke på nuværende tids-
punkt interesserede i at skrive til
Skakbladet.’ Så det må vente.

Af Sigfred Haubro
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Pts. mp. plac.

1 BMS Skak 2
2

4 3½
4 6

3½ 5
7

5½
5 3

5
8

5½ 32 9 1

2 Frem 2 4
1 6

4
3

2½ 4½
5 4

3 4
8 7

2½ 24½ 5 6

3 Holbæk 4½
5 7

6½ 5½
2 8

4½
6

3½ 3
1 4

4 31½ 9 2

4 Læseforeningen 3½
7 1

4½
8

4½ 3½
6

5
2 5

6½ 4
3

31½ 9 3

5 Ringsted
3

3½ 4½
8

3
7 2

3½
1

2½ 1½
4 6

5 23½ 4 7

6 Sorø
8

5½ 4
2

4½
1 4

4½ 4½
3 7

3 3
5

29 9 5

7 Køge
4

4½ 1½
3 5

5
1

3 5½
8

5
6

5½
2

30 10 4

8 Sdr. Nærå 2½
6 5

3½ 3½
4

3½
3 7

2½
2

4 2½
1

22 1 8
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Sjællandsmesterskaber, Ungdoms-
DM 2008, Junior Grandprix’er, Ju-
niorholdturnering, Juniortrænings-
samlinger samt de mere normale ind-
slag i klublivet som juniortræning,
klubmesterskaber, lyn mesterskaber,
Fischer Random mesterskaber osv.

Alt dette kan kun lade sig gøre,
fordi BMS Skak har et rigtig godt
team af frivillige ledere og trænere
og hjælpere, som er utrolig flinke til
at give en hånd med både her og der.
Det er den samme bestyrelse, som
har siddet i BMS Skak siden fusio-
nen, hvor medlemmer fra begge de
tidligere klubbers bestyrelse fort-
satte, så på en eller anden måde fik
vi gjort noget rigtigt, da vi fusione-
rede klubberne.

At andetholdet rykkede op i 1. di-
vision i år anså vi fra sæsonstarten
som en mulighed, da vi kom i 2. di-
visions gruppe 2. Holdet, der består
af en del rutinerede spillere, fik ikke
en særlig god start, men hen over
sæsonen blev spillet og resultaterne
bedre. Inden sidste runde var der vel
tre hold, der havde bedre kort på
hånden end BMS Skak 2, men mi-
raklet skete, da de førende hold spil-
lede næsten lige op, og BMS 2 ryk-
kede forbi til en kneben sejr!

Dermed er både BMS 1, der har
spillet nogle sæsoner i XtraCon-
Skakligaen, og BMS 2 i 1. division
i næste sæson. BMS Skak 3 ryk-
kede også op efter godt spil, så de
nu spiller i KSU’s mesterrække,

BMS Skak

Formand: Sigfred Haubro
Email: sigfred.haubro@mail.dk

Spillested: Tapeten,
Magleparken 5, 1. sal,
2750 Ballerup.

Klubaften: Tirsdag  kl. 19.00
(juniorer også mandag kl. 17.00-18.30)

Medlemstal: 81
... fordelt på 47 sen., 34 jun.

www. bmsskak.dk

hvilket også var lidt af en overra-
skelse. Fordelen ved at have tre hold
så langt oppe i holdturneringen skulle
gerne være, at der hele tiden er gode
muligheder for at få udfordret både
de mange unge, som er på vej frem,
og de mere rutinerede som vi har i
klubben.

Ib Skovgaard
kommenterer:

Ib Skovgaard
BMS Skak (2004)

Preben Dalberg
Holbæk (2074)

Fransk / C06

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. e5 Sfd7 5.

c3 c5 6. Ld3 Sc6 7. Sdf3 cxd4 8. cxd4 f6

6
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BMS 2 – siddende fra venstre Jørgen

T. Christensen, Tom Skovgaard og

Ib Skovgaard, stående fra venstre Michael

Vesterli, Mikkel Manosri, Jacob Pallesen,

Kim N. Andersen, Miriam F. Olsen.

Foto: Sigfred Haubro.
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Ligaen

1.div.

2.div. 1

BMS Skak 2's
resultater

– i Skakligaens

første ti år

5
De færreste, om nogen, havde reg-
net med, at BMS ville løbe med sej-
ren, men faktisk ligger pointhøsten i
top-5 ret tæt på forventet score, som
det kan ses på Københavns Skak
Unions hjemmeside www.ksu.dk.2

0
0
4
-0
5

2
0
1
2
-1
3

2
0
1
3
-1
4

........

Martin Lund
Sdr. Nærå (2166)
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Kim Nyvang Andersen
BMS Skak (2098)

21. Tad1

Sidste runde, vi skal bruge point. Jeg
følger min oprindelige plan med at
få brikkerne til at spille sammen,
uden at give for meget modspil.
21... g5 22. Td4 De7 23. fxg5 hxg5 24.

Sxf5 Df6 25. g4 Te8 26. Lxb5 Txe1 27.

Kxe1 Dd8

Her brugte jeg noget tid. Hvid skal
spille præcist, da Sort med Da5 truer
løberen og b3 med skak og måske
ny dronning.
28. Te4

Jeg mente at Hvid måtte vinde, og i
værste fald evig skak.
28... Da5 29. Te8† Kh7 30. Te7† Kg8

Computeren siger mat i fem.
31. Sh6† Kh8 32. Ld3 b3† 33. Sd2

Sort gav op. 1-0

Kim Nyvang Andersen
kommenterer:

Jacob Pallesen
kommenterer:

Jacob Pallesen
BMS Skak (2013)

Bjarke H. Kristensen
Sorø Skakklub (1944)

Grünfeldindisk / D90

1. d4 g6 2. Sf3 Sf6 3. c4 Lg7 4. Sc3 d5

5. cxd5 Sxd5 6. Db3 Sxc3 7. bxc3 0-0

7... c5 er nok det bedste mod Hvids
Db3-sidevariant. Efter
8. e3 0-0 9. La3 cxd4 10. Sxd4 Sc6 står

Sort fint ifølge Avrukh.

8. La3 b6 9. e3 Sc6 10. Ld3 Lb7 11.
0-0 Sa5 12. Dc2 Te8
Sort vil gennemføre e5. En anden
mulighed er i stedet at spille c5.
F.eks. 12... c5 13. dxc5 Dc7 14. cxb6
axb6 med ret lige spil.
13. Tab1 e5

Sort bør spille Lxf3 først, så han kan
beholde den sortfeltede løber om-
kring kongen.
14. Sxe5 Lxe5 15. dxe5 Txe5 16. c4

Hvid vil gerne have sin sortfeltede
løber over på a1-h8, nu hvor kon-
kurrenten er væk.
16... Dd7 17. Lb2 Dc6 18. e4
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18... Txe4

Uventet men godt. Sort får to bøn-
der for kvaliteten.
19. Lxe4 Dxe4 20. Dxe4 Lxe4

Med dronningerne af brættet er de
svage sorte felter i kongestillingen
knap så bekymrende for Sort.
21. Tbc1 Ld3 22. Tfd1 Lxc4 23. Lc3

Sc6 24. Lf6

Løberen er ubehageligt stærk.
24... b5 25. Td7 Sb4?

Først her tipper partiet for alvor. Sort
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8... Db6 er et vigtigt alternativ.
9. exf6 Sxf6 10. Sh3

Et forslag, den russiske stormester
Ivanov havde lanceret i klubben.
10... Ld6 11. 0-0 Dc7 12. Te1 0-0 13.

Shg5 e5?

Herefter er det tabt, men Sorts stil-
ling var allerede vanskelig. Preben
havde brugt næsten en time.
14. dxe5 Sxe5
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15. Lxh7†! Kh8

15... Sxh7 16. Txe5 er ikke bedre.
Til og med Kh8 har været spillet før,
med fortsættelsen 16. Sh4, som også
vinder, men det vidste jeg ikke.
16. Txe5 Lxe5 17. Sh4! g6

17... Lxh2† 18. Kh1 Sxh7 19. Sg6†
Kg8 20. Dxd5† er bedre, men heller
ikke godt nok.
18. Sxg6† Kg7 19. Sxf8 Kxf8 20. Dd3

Lxh2† 21. Kh1 De5 22. Ld2 Lf4 23. Lb4†

Kg7

I den håbløse stilling vælger Preben
venligt at lade sig sætte mat i hjørnet.
24. Dg6† Kh8 25. Sf7 mat! 1-0

var nødt til at vælge det passive for-
svar med Tc8, hvorefter det ikke er
nemt for Hvid at komme videre.
26. Tcd1!

Med mattrussel. Sort må bytte af til
et tabt slutspil.
26... Sd3 27. T7xd3 Lxd3 28. Txd3 Kf8

29. Td7 Tc8 30. Kf1 Ke8 31. Td5 c6 32.

Td6 a5 33. Ke2 1-0
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Pts. mp. plac.

1 Haderslev 5½
2 4

4½ 4
6 3

3 2½
5 7

4
8

2½ 26 6 4

2 Ribe
1

2½
6

3½ 3
7 4

4½ 1½
3

3½
8 5

2 20½ 2 8

3 Bov 5½
4 7

6½ 7
8

5
1 2

6½
5

7 4
6

41½ 13 1

4 SK 1968 3
3

2½ 3½
1 5

4½ 3½
2 8

2½ 3
6

4½
7

24 4 7

5 Evans 2 6
6 8

7 3½
4 7

3½
1

5½ 1
3

6
2

32½ 8 2

6 Viby
5

2 4½
2 1

4 5½
8

4½
7 4

5
3

4 29½ 10 3

7 Tønder
8

3½ 1½
3 2

5 4½
5 6

3½ 4
1 4

3½ 25½ 5 5

8 Evans 3 4½
7

1
5 3

1
6

2½ 5½
4 2

4½ 5½
1

24½ 8 6
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Tilfældighed blev starten
Omkring årtusindskiftet var det gået
så meget tilbage for klubben, at klub-
bens bedste og eneste hold endda
spillede i B-rækken. I løbet af de
næste sæsoner flyttede et par mester-
spillere til kommunen, så fra at være
en middelmådig klub, kunne vi be-
gynde at ane konjunkturerne til no-
get bedre. Vi kom tilbage, vandt A-

Bov Skakklub

Formand: Verner Schrøder
Email: sekra@bbsyd.dk

Spillested: Aktivitetshuset,
Jernbanegade 14, 6330 Padborg.

Klubaften: Mandag  kl. 19.30
(juniorer dog fra 18.30).

Medlemstal: 35
... fordelt på 31 sen., 4 jun.

www. bovskakklub.dk

Ingen grænse(r)

for Bov Skakklub

spille i mesterrækken. Kun én gang
var holdet dog tæt på oprykning til
divisionen, hvor man førte rækken
før sidste runde, men blev overhalet
på målstregen.

Det var dog generelt svært at
samle otte gode spillere i klubben,
og flere af de bedste spillede i perio-
der i andre af hovedkredsens klub-
ber.

Ved brætterne, forrest Michael D. Sørensen,

Silkeborg, hvid mod Thore Prien, Bov, bagest

Torben Bødskov, Silkeborg, hvid mod Hartmut

Klemmt, Bov. Tilskuere er Kai Reineicker

(nærmest) og Peter Hertel, begge fra Bov.

Bov Skakklub blev stiftet ved en
fusion af skakklubberne i Kruså og
Padborg i 1977.

Men klubbens egentlige rødder er
noget ældre, idet Padborg Skakklub
er fra 1925.

Hver for sig spillede klubberne i
Kruså og Padborg i mange år i A-
rækken, men efter sammenlægnin-
gen i 1977 var man stærke nok til at

Svend Erik Kramer

Foto: Svend Erik Kramer.
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rækken og rykkede såmænd også op
i mesterrækken, og fik samtidig et
par tidligere medlemmer hjem fra
andre klubber i hovedkredsen. Der-
med var vi gode nok til også at kunne
vinde mesterrækken og rykkede på
den historiske dato 04.04.04 op i
divisionen for første gang i klubbens
historie.

Da oprykningen var en kendsger-
ning, fik vi tilgang af de to første
udenlandske spillere fra Flensborg,
så vi havde lige otte habile folk til
vor første sæson i divisionen. I
reglementet bestemmes jo, at spil-
lere fra Sydslesvig kan deltage på
lige fod med spillere fra Rigsfælles-
skabet. Men det var mere tilfældigt
end planlagt og i sidste ende et geo-
grafisk held, at vi ligger så tæt på
Flensborg, og vi på den måde star-
tede med at få Flensborg som
interesseområde.

Flensborg er jo en pæn stor by
efter danske forhold. Der bor ca.
100.000 indbyggere i Flensborg og
omegn, heraf skønnes 20-25 pct. at
være danske eller dansksindede syd-
slesvigere.

I dag har klubben et stort kontin-
gent af spillere med bopæl i Tysk-
land. Der er tale om danske stats-
borgere, tyske statsborgere samt
sydslesvigere, der tilhører det dan-
ske mindretal, men i sin tid blev på-
tvunget tysk statsborgerskab. Flens-
borg udgør i dag klubbens basis-
område på lige fod med Kruså- og
Padborgområdet, hvilket blev helt
cementeret, da de to danske klubber
i Flensborg, Dansk Skakklub Flens-
borg og Fribonde, Flensborg ophørte
med at eksistere.

Fra vore klublokaler i Padborg til
Flensborgs centrum er der kun syv
kilometer, så spillerne fra Flensborg
er lige så lokale som de, der bor på
denne side grænsen.

Stabil periode i divisionen
Vi debuterede i divisionen 2004-05
med en storsejr på 7-1 over lokal-
rivalerne fra Aabenraa, og har siden
spillet uafbrudt i divisionen gennem
ti sæsoner. Kun én gang har vi væ-
ret tæt på at rykke ud, vi lå nr. 7 og

næstsidst før sidste runde, men det
var mere sjusk end reelt udtryk for
manglende styrke. Vi vandt så sid-
ste runde med 7-1 og blev endda nr.
4 i slutstillingen. Vi havde dog et
hold, der var den bløde mellemvare,
for dårlige til at rykke op og for gode
til at rykke ned, men forskrækkel-
sen over at være så tæt på nedryk-
ning var en vigtig lærestreg. Siden
har disciplin været et must i klub-
ben, og fra at være et midterhold tog
vi os nu sammen, herunder især langt
færre afbud, og det gjorde, at vi
kunne spille med i toppen, og i sæ-
sonen 2010-11 var det så vidt, vi
vandt 2. division og var til sæsonen
2011-12 klar til optræden i 1. divi-
sion. Vi havde et godt hold, men
kendte ikke meget til vore modstan-
dere i 1. division, og det skulle hævne
sig. Vi startede furiøst og vandt 4½-
3½ over Nørresundby, vi kunne gå
på vandet. I runde 2 skulle vi så møde
Nordre og troede, vi skulle spille
med om oprykning, så i stedet for at
tage et acceptabelt nederlag på 3-5,
satsede vi hele butikken og tabte hele
1½-6½, og det resultat blev faktisk
katastrofalt for os. I slutstillingen
blev vi nr. 7 og manglede 1½ point i
at redde os.

Vi rykkede ned, men ville vende
hurtigt tilbage, det var vi sikre på,
men den første kamp i sæsonen
2012-13 spillede vi hjemme mod et
ikke ueffent hold fra Springeren,
Kolding og tabte sensationelt 3-5.

Herefter spillede Springeren resten
af sæsonen nærmest over evne, og
selv om vi vandt de resterende 6 mat-
cher, kom vi aldrig rigtig i nærheden
af 1. pladsen.

Op til starten på denne sæson var
målet klart, vi skulle op i 1. division
igen, og det kom vi også ret suve-
rænt. Evans 2 var de tre første run-
der på omgangshøjde, men kunne
ikke holde stilen, og da vi mødte dem
i 6. runde, var de allerede 5 point
bagefter os, og i den direkte match
gjorde vi arbejdet færdigt med en
knusende 7-1 sejr.

Vi er tilbage i 1. division med et
klart mål om at blive i rækken. Vi
har stort set det samme hold som
sidst, dog har vi nu fået vort andet-
hold op i 2. division, efter tre opryk-
ninger i træk. Det betyder, at vi denne
gang kan hente vore reserver i 2. di-
vision i stedet for i A-rækken.

Følgende parti er fra den vigtige
kamp mod Evans 2, hvor to unge
talenter på nederste bræt krydser klin-
ger og ikke ser sig tilbage. Partiet er
ikke fejlfrit, men ganske seværdigt.

Christian  L. Iversen
Evans 2 (1939)

David Gutschenreiter
Bov (1703)

Kongefianchetto / B06

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Le3 a6

5. Dd2 Sd7 6. 0-0-0

Her er 6. a4 b6 7. h4 h6 8. Sge2 Lb7

Ligaen

1.div.

2.div.

2
0
0
4
-0
5

2
0
0
5
-0
6

2
0
0
6
-0
7

2
0
0
7
-0
8

2
0
0
8
-0
9

2
0
0
9
-1
0

2
0
1
0
-1
1

2
0
1
1
-1
2

2
0
1
2
-1
3

2
0
1
3
-1
4

6
5

4

1

7

1

Bov Skakklubs resultater

– i Skakligaens

første ti år
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9. f3 Sgf6 10. Sg3 bedre for Hvid.
6... b5 7. h4 h5 8. f3 c6 9. g4?

Forhastet, bedre 9. Sh3 Da5 10. Kb1
Sb6 11. Ld3 med lige spil.
9... hxg4 10. fxg4 b4!

Tag initiativet og kom først med an-
grebet, det er en gammel læresæt-
ning.
11. Sce2 Da5! 12. Kb1 Sgf6 13. g5?

Ikke godt, men alternativerne var
heller ikke spændende: 13. e5 Sxg4
14. exd6 Sdf6 15. Lg2 Sd5, og 13.
h5 gxh5 14. gxh5 Sxe4 15. Dd3
Sdf6† duer heller ikke.
13... Sxe4 14. Dd3 d5 15. Lg2 Sd6?!

Dette nærliggende træk er ikke det
bedste og giver Hvid chancen for at
komme tilbage i partiet. Rigtigt var
15... Sb6!, da 16. Lxe4 dxe4 17.
Dxe4 Le6 18. Dxc6† Kf8† jo forby-
der sig selv.
16. h5 gxh5 17. Sf4 Sb6 18. Sxh5

18. g6!? Lf5 19. gxf7† Kxf7 20.
Db3, og Hvid spiller stadig med.
18... Txh5!

Så er Hvids angreb stoppet, og de
sorte springere afgør partiet.
19. Txh5 Lf5 20. De2

20. Db3 Sbc4 21. Sf3 Db5 22. Ld2
a5 23. Tdh1 Sxd2† 24. Sxd2 De2
med stor fordel.
20... Sa4 21. Ka1
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21... Sxb2! 22. Lc1

22. Kxb2 Da3† 23. Ka1 Dc3† 24.
Kb1 Sc4 var lige så slemt.
22... Sxd1 23. Dxd1 b3 24. cxb3 Dc3†

25. Lb2 Lxd4 26. De2 Dc1 mat 0-1

leskak og skakklubben fungerede
perfekt, takket være dygtige ledere.

Pudsigt nok blev sæsonens to før-
ste hjemmekampe begge spillet i
Snejbjerg Skoles aula, da det nor-
male spillested i Herning var under
renovering. Det er nu ikke et ‘skole-
skakparti’, vi skal se, men Hernings
nestor, Holger Vestergaard på 82,
som viser et ungt talent fra SK 1968
(og os andre), hvordan man spiller
angrebsspil. Holger var bymester i
Herning i 1950 og 51, og er fortsat
en meget aktiv mesterspiller. For
nylig vandt han endda for første gang
klubmesterskabet i Herning!

Holger Vestergaard
Herning (1927)

Mikkel G. Østergaard
SK 1968 (1870)

Donningbondespil / B13

1. d4 c5 2. e3 cxd4 3. exd4 d5 4. Sf3

Sc6 5. Le2 Lf5 6. 0-0 e6 7. Lf4 Sf6

8. Sbd2 Le7 9. c3 0-0 10. Sh4 Lg6

11. Sxg6 hxg6 12. Sf3 a6 13. a4 Se4
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Herning har i en årrække ligget et
sted i terrænet mellem 1. og 2. divi-
sion. Hedder det 1. division, kæm-
per vi nogle gange forgæves for at
holde pladsen, og hedder det 2. divi-
sion, er vi normalt sikre oprykkere.
Der er nemlig ganske stor styrkefor-
skel mellem de to divisioner. Det
viser sig tydeligst på ratingtallene,
men i praksis ved, at stillinger, som
er på vippen, har det med at falde ud
til de stærkestes fordel i 4. og 5. time.
Der er en anden rutine og spille-
styrke i 1. division. Hvis vores par-
tier i år var blevet afbrudt til bedøm-
melse efter tre timer, fremfor at blive
spillet ud, så tror jeg ikke, vi var ryk-
ket op!

Historisk set har Herning altid hørt
til blandt landets bedste klubhold.
Fra starten af divisionsturneringen i
den øverste række, og siden i
1980’erne i toppen af den næstbedste
række, bl.a. efter et fremragende
ungdomsarbejde. Arnestedet for de
gode skakårgange var især Snejbjerg
Skole, hvor symbiosen mellem sko-

Herning tilbage

i 1. division
Af Erik Søbjerg

Sæsonafslutning i Herning – Forrest til venstre er det Ole Østergaard og derpå med

uret rundt Steen V. Bering, Peder Henry Pedersen, Steen Juul Mortensen, Gunnar

Høyrup, Holger Vestergaard, Søren Gøgsig, Kjærulf Egebjerg og Henning Mikkonen.

Foto: Erik Søbjerg.
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Pts. mp. plac.

1 SK 1968 4
3

2 5½
7 6

5½
5

3½ 3
4

2½
2 8

3½ 25½ 4 6

2 Aalborg 2
4

4 3½
8 7

3½ 1½
6

4
5 1

5½ 1½
3

23½ 4 7

3 Herning 6
1 5

4½
4

5 7
7

4½
8 6

6½
2

6½ 40 14 1

4 Holstebro 4
2 6

4½ 3
3

2½
8 1

5
5

3 4
7

26 6 5

5 Randers
7

5 3½
3 8

5 4½
1 2

4 5
4

5
6

32 11 2

6 Kjellerup
8

3 3½
4

2½
1 2

6½
7

2 1½
3 5

3 22 2 8

7 Jetsmark 2 3
5 1

2½ 4½
2 3

1 6
6 8

5
4

4 26 7 4

8 Skive 5
6 2

4½ 3
5 4

5½
3

3½ 3
7

4½
1

29 8 3
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Holger Vestergaard – angrebsspiller

og Herning-mester i en alder af 82.

14. Se5 Tc8 15. Ld3

Efter et forsigtigt åbningsspil er Hol-
ger ved at gøre klar til at udnytte sit
stillingsmæssige overtag på konge-
fløjen.
15... Sd6 16. De2 Sa5 17. Tfe1 Sf5
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18. Sxg6!

29... Kg8

29... Sxd4!
30. Lxf6 Tfxf6 31. g4 Se7 32. De2 Sd5

33. Lc4 Tfd6 34. Te3 Dxf4

For grådigt.
35. Te4 Df6 36. Tf1 Dh4 37. Te8† Kh7

38. Tff8 Sf7 39. Lxd5 Txd5 40. Txf7 Tf6
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41. Txg7†

En nydelig afslutning, tidnødsrøgen
er lettet, og Sort opgav.
1-0

Holger Vestergaard scorede 3½ af 5
som 1. reserve. Bl.a. med en gevinst
over en anden +80 årig, Alfred Thom-
sen fra Holstebro.

Når man rykker op med en høj score,
er der jo altid en del, som har præ-
steret godt. Flemming Nielsen sco-
rede 7 af 7 og kommenterer selv et
af sine mange gevinstpartier. Men
også Søren Søgaard med 4 af 4 og
debutanten Alexander Jessen med
5½ af 7 kunne være godt tilfredse
med præstationen. Alexander er det

Et ægte offer. Der er stadig forsvar
for Sort. Sikrere var det derfor givet
at spille 18. Lxf5 gxf5 19. Dh5 Sc6
20. Sxc6 Txc6 21. Te3 med angreb.
Men som Holger sagde efter partiet
– ‘Det så for spændende ud til, at jeg
kunne lade være at ofre.’ Det er så-
dan, vi skal huske at spille skak!
18... fxg6 19. Dxe6† Kh7

19... Tf7 20. Dxg6 Tc6 21. Te6 med
tre bønder og angreb.
20. Te3 Tf6

20... Tc6! 21. Th3† Lh4 22. De2 Kg8
23. Te1 var den kritiske variant, men
der er fortsat et chancerigt angreb,
f.eks. 23... Sxd4 24. cxd4 Txf4 25.
g3 Txd4 26. Txh4 Txh4 27. gxh4
Dxh4? 28. De8† Kh7 29. Te3 med
hvid fordel.
21. Th3† Sh6 22. De3 Df8 23. Lg5 Tf7

Efter 23... Sc4 24. Lxc4 Txc4 25.
Te1 Tc7 26. Lxf6 Lxf6 27. Df4 står
Hvid overlegent, men det var nok
Sorts bedste chance. Nu vender Hol-
gers dronning stærkt tilbage.
24. De6! Lf6 25. Dxd5 Sc6 26. De4 Se7

27. f4

Et naturligt træk, men nu får Sort en
chance. Bedre var det lidt ulogiske
27. Ld2! med planen g2-g4.
27... Tc6

Spillerne var i tidnød, og det forkla-
rer, at Sort misser et par modstød i
det følgende. F.eks var 27... Sef5 28.
Lxf6 gxf6 29. g4 Te8 30. Dh1 Se3
en bedre chance.
28. Te1 Sef5 29. Df3

29. Dd5 var bedre

... DIVISIONSTURNERINGEN
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Foto: Erik Søbjerg.
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Ligaen

1.div.

2.div.

2
0
0
4
-0
5

2
0
0
5
-0
6

2
0
0
6
-0
7

2
0
0
7
-0
8

2
0
0
8
-0
9

2
0
0
9
-1
0

2
0
1
0
-1
1

2
0
1
1
-1
2

2
0
1
2
-1
3

2
0
1
3
-1
4

2

6

1

Herning Skakforenings
resultater

– i Skakligaens

første ti år

5

1

7

1
8

3
4

fineste eksempel på det ungdoms-
arbejde, som klubben har leveret de
seneste år.

Men her  giver vi ordet til Flem-
ming, som var vi én af de blot tre i
hele turneringen med 7 af 7.

Flemming Nielsen
kommenterer:

Flemming Nielsen
Herning (2060)

Frank Petersen
Kjellerup (1739)

Skandinavisk / B01

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Sc3 Dd6

Ukendt åbning for mig.
4. Sf3 Sf6 5. Le2

Jeg vælger en forsigtig fortsættelse.
5... e6 6. 0-0 Le7 7. b3 0-0 8. Lb2 a6 9.

Te1 b5 10. d3 Lb7 11. a4 b4

Bønderne kan hurtigt blive svage på
Sorts dronningfløj.
12. Sb1 Sbd7 13. Sbd2 c5 14. Sc4 Dc7

15. Sfe5 Tad8 16. Lf3 Sd5 17. Sxd7

Dxd7 18. Le5 Lf6 19. Le4 Sc3
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Det havde været bedre for Sort at
aflive løberen på e5.
20. Lxh7† Kxh7 21. Dh5† Kg8 22. Lxf6

gxf6 23. Te3?

Bedre er her 23. Dg4†.
23... Tfe8 24. Dh6 Se2† 25. Kf1 Dd4

26. Kxe2 Td5 27. Te1 Tg5 28. Th3 Dg4†

29. Kd2 Df4† 30. Kd1 opgivet. 1-0

Herning Skakklub er en vellykket
fusion af Skakklubben af 1926 og
Herning Skakforening. Klubben er
samlingspunkt for de væsentligste
turneringer i det vestjyske område,
og har med godt 60 medlemmer en
solid base. Bestyrelsen er aktiv og
forstår at lægge vægt på de sociale
aktiviteter, som er så afgørende for
at skabe et bæredygtigt klubliv.

Tilbage til Snejbjerg Skoles aula...

Jens Ramsdal
SK 1968 (2054)

Erik Søbjerg
Herning (2256)

Uregelmæssigt / C20

1. e4 e5 2. a3

Partiet vises kun til skræk og advar-
sel. Jens har et stort talent, som ikke
skal spildes med den slags fjollerier...
Jens var heldigvis helt enig bagef-
ter.
2... Sc6 3. Sf3 f5!

Min gamle skoleskakåbning Wie-
ner-gambit med omvendte farver!
Inspirationen kom af sig selv. Nu er
Sort Hvid og Hvid er Sort. At bon-

den er avanceret til a3 har ingen be-
tydning i denne åbning.
4. d3

4. d4 er teoritrækket med omvendte
farver.
4... Sf6 5. exf5 d5 6. De2 Ld6 7. b4

En ekstravagance der ikke er plads
til, men dog konsekvent i forhold til
2. a3. Sort står også meget bekvemt
efter f.eks. 7. Lg5 Lxf5 8. Sc3 Le6
9. 0-0-0 Dd7.
7... 0-0 8. b5 Se7
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9. g4

Desperation. 9. Sxe5 Sxf5 var alle-
rede meget vanskeligt.
9... Sxg4 10. Tg1 Lxf5 11. h3 Sf6 12.

Sxe5 Sg6 13. Sxg6 Lxg6 14. Le3 Lh5

15. Dd2 d4 16. Lxd4 Lh2 17. Txg7†

Kxg7 18. Le3 Te8 19. Lg2 Sd5 20. Sc3

Txe3† 21. fxe3 Dh4† 22. Kf1 Tf8† 23.

Llf3 Dxh3† 0-1
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1. cyklusVM-Kandidatturneringen
Khanty-Mansiysk, 12-31. marts 2014 Elo

28 2014 /3/132

Vishy Anand

1 2 3 4 5 6 7

1. Dmitry Andreikin RUS 2709 ½
4 3

0 ½
2 5

0 ½
6 7

½ 1
8

2. Sergej Karjakin RUS 2766 ½
3 4

0
1

½ ½
8

½
5 6

½ 0
7

3. Peter Svidler RUS 2758
2

½ 1
1

½
4 7

0 1
8 5

0 ½
6

4. Vladimir Kramnik RUS 2787
1

½ 1
2 3

½
6

½ ½
7 8

0 1
5

5. Shakhriyar Mamedyarov AZE 2757 ½
8 7

0 0
6

1
1 2

½ 1
3 4

0

6. Viswanathan Anand IND 2770 1
7 8

½
5

1 ½
4 1

½ ½
2 3

½

7. Levon Aronian ARM 2830
6

0 1
5 8

½ 1
3 4

½ ½
1 2

1

8. Veselin Topalov BUL 2787
5

½ ½
6

½
7 2

½
3

0 1
4 1

0

Udfordreren til verdensmester Magnus Carlsen findes
igennem Kandidatturneringen, som i år var henlagt til
russiske Khanty-Mansiysk. Byen har i mange år været
et skakligt centrum, med OL, flere world cups, VM
for kvinder, Grand prix, etc. og der findes knap en
topspiller, der ikke har været der før.

Kun eksverdensmester Viswanathan Anand fik ved
denne lejlighed sin debut i den skakglade by, og
længe var der faktisk forlydender om, at inderen som
konsekvens af nederlaget i VM-matchen samt en lang
række dårlige turneringsresultater end ikke ville stille
op. Men efter at have været i tvivl valgte 44-årige
Vishy Anand at give det en sidste chance, en beslut-
ning han næppe har fortrudt. For dels er Khanty-
Mansiysk bedre end sit rygte – bortset fra Moskva er
Ugra-regionen Ruslands rigeste og arrangementet
som altid i top – men naturligvis især, fordi Anand
leverede et af de største comebacks i skakhistorien.

Viktorija Cmilyte spiller i den russiske kvinde-liga
for ‘Ugra’, som ledes af samme folk, som stod for

organiseringen af kandidatturneringen, og var derfor
et naturligt valg som engelsksproget kommentator,
da hun taler både russisk og engelsk flydende.

Mere kompliceret var det at finde en mandlig
medkommentator, datosammenfald med individuelt
EM, Bundesligaen, Reykjavik Open, såvel som at
mange var involveret som sekundanter for de otte
spillere i selve turneringen gjorde, at flere takkede
nej, og til sidst måtte jeg springe til med kort varsel.
Ikke ukompliceret, da jeg var med Magnus Carlsen i
Brasilien, men efter den lidt specielle oplevelse det er
at google ‘lufthavne i Sibirien’ samt en tre timers
taxatur i et øde sneklædt landskab var jeg i Khanty
fire timer før rundestart.

Viktorija og jeg blev gift sidst i december, og det
slog os, at dette faktisk var vores første rejse sammen
siden da, hvorfor vores ‘bryllupsrejse’ derfor blev til
Sibirien, for at kommentere en skakturnering!
En bestemt anderledes, man absolut anbefalelses-
værdig oplevelse.

Ny VM-ma

Viktorija Cmilyte og

Peter Heine Nielsen i

kommentatorboksen.

Af Peter Heine Nielsen

Kandidatturneringe
Fotos: Anastasia Karlovich



2. cyklus

8 9 10 11 12 13 14 pts. kor.* plac.

4

½ ½
3 2

½ ½
5 6

½ 1
7 8

½ 7 1½ 5

3

1 1
4

½
1 8

½
5

½ ½
6 7

1 7½ 0 2

0
2 1

½
4

1 ½
7 8

0 ½
5 6

½ 6½ ½ 7

½
1 2

0 0
3

½
6 7

½ 1
8 5

½ 7 2½ 3

8

½ 1
7 6

½
1

½ ½
2 3

½ ½
4

7 2 4

7

½ 1
8

½
5 4

½ ½
1 2

½ ½
3

8½ 0 1

½
6 5

0 ½
8 3

½ ½
4 1

0 0
2

6½ 1½ 6

½
5 6

0
7

½ ½
2

1
3 4

0 ½
1

6 0 8
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Gennem tre uger i marts hvilede
skakverdenens øjne på turneringen
i Khanty-Mansiysk. Efter den dra-
matiske kandidatturnering i London
sidste år, som gjorde Magnus Carl-
sens til VM-udfordrer (Skakbladet
nr. 3, 2013) var det tydeligt, at det
ny VM-kvalifikationssystem bragte
det bedste frem i spillerne.

Igen mødte otte spillere hinanden
dobbeltrundigt alle-mod-alle, idet
vinderen erobrede retten til at ud-
fordre den ny verdensmester Mag-
nus Carlsen i løbet af efteråret 2014,
og turneringen levede helt op til for-
ventningerne med overraskelser,
spænding og fremragende skak.

Som officielle kommentatorer
havde vi en unik mulighed for at
følge partierne live, iagttage spil-

lerne og opleve den meget specielle
atmosfære i en af årets vigtigste tur-
neringer.

Helten i Khanty-Mansiysk
Den senere vinder og uomtvistelige
helt i kandidatturneringen i Khanty-
Mansiysk var Viswanathan Anand.
Forud for turneringen var der mange,
der mente, at Vishy næppe længere
havde appetit på at kæmpe for en
placering i skakkens top. De seneste
år havde ikke budt på mange suc-
ceser for den indiske eksverdensme-
ster, og til trods for hans ekstraordi-
nære spillestyrke og store erfaring
var der tvivl om, hvorvidt han over-
hovedet ville stille op, og – hvis han
gjorde – om han ville være blandt
kandidaterne til førstepladsen.

Af Viktorija Cmilyte
og Peter Heine Nielsen

atch til Anand
Vladimir Kramnik, Rusland

– kvalifikation via World Cup

Veselin Topalov, Bulgarien

– kvalifikation via FIDE Grand Prix

Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajsdjan

– kvalifikation via FIDE Grand Prix

Peter Svidler, Rusland

– kvalifikation via Wild card

en:

Eksverdensmesteren tilbage i storform

– overraskende sikker sejr

* Score mod spillere

med samme point.
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Før turneringen nævnte de fleste
eksperter Levon Aronian og Vladi-
mir Kramnik som de største favorit-
ter. Den armenske GM  har etableret
sig solidt som den andenhøjest ra-
tede spiller i verden, mens den rus-
siske eksverdensmester havde en
række fremragende resultater i det
forgangne år, inklusive den delte før-
steplads i 2013-kandidatturneringen.

Allerede i turneringens start blev
der sat spørgsmålstegn ved disse
forudsigelser. Det er velkendt, at den
første runde ofte anslår tonen for hele
turneringen. Her var Anand oppe
mod en spiller, han ofte havde det
vanskeligt imod, og som var en af
topfavoritterne til slutsejren.

Viswanathan Anand
Indien (2770)

Levon Aronian
Armenien (2830)

Spansk / C88

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4

Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7. Lb3 0-0 8.

h3 Lb7 9. d3 d5 10. exd5 Sxd5 11. Sbd2

Anand vælger samme lidt usædvan-
lige træk, som gav ham en lovende
stilling mod Caruana i den seneste
Tal Memorial. Han endte dog med
at tabe partiet.
11... Dd7!?

En nyhed, som i ægte Marshall-stil
ofrer e5-bonden, Caruana spillede
11... f6.
12. Sxe5 Sxe5 13. Txe5
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Måske allerede det vigtigste øjeblik
i hele turneringen. Og det blev først
påvist af Anish Giri efter turnerin-
gen, så havde Aronian gravet dybere
under sine forberedelser (læs: givet

computeren et par minutter mere i
stillingen), havde han fundet det for-
bløffende svartræk 13... Sf4! Heref-
ter er stillingen højst overraskende
kritisk for Hvid! Efter det naturlige
14. Se4 tvinges han ud i ufordelag-
tige komplikatoner efter 14... Sg6!
15. Sc5 Dc6! 16. Ld5 Dxc5 17. Lxf7†
Txf7 18. Txc5 Lxc5, hvor de sorte
officerer dominerer, selv om stillin-
gen er materielt nogenlunde lige. Og
endnu mere spektakulært efter Hvids
andet naturlige træk, 14. Sf3, hvor
Sort har en skjult taktisk pointe ef-
ter 14... Sxg2!! 15. Kxg2 a5! Bonde-
trækket truer direkte a5-a4 og tilba-
gerobring af officeren, og samtidig
åbner det en rute for tårnet på a8, så
det via a6 kan deltage i angrebet fra
f6 eller g6.
For Hvid ser 16. a4 logisk ud, men
efter 16... Ta6 17. Lf4 Tf6! 18. Txb5
Lc6 får Sort officeren tilbage med
gevinststilling. Og heller ikke 16. c3
Ta6, og nu enten 17. De2 17. Tg6†
18. Kh2 Ld6! 19. Sh4 a4! 20. Sxg6
hxg6, hvor Hvid momentant er foran
med et tårn, men taber efter 21. Lf4
axb3 22. axb3 f6!! 23. Te4 Lxf4†!
24. Txf4 Dd6!, eller 17. d4!? Tg6†!
18. Kh2 Tf6!, hvor Hvid har meget
store problemer at løse. Der er mange
muligheder, men fælles er, at Hvid
er i vanskeligheder. Men Aronian
valgte i stedet...
13... Sf6?! 14. Te1 Tae8 15. Sf3 Ld6

16. Le3 Te7

Igen meget typisk for Marshall-stil-
linger. Sort udvikler sig roligt i til-
lid til, at hans velplacerede brikker
giver tilstrækkelig kompensation for
bonden. Men netop her havde det
mere aktive 16... Sd5!? 17. Ld2 c5
været en bedre, for i partiet overta-
ger Anand nu initiativet.
17. d4! Tfe8 18. c3! h6

18... Sd5 19. Ld2 er mindre godt for
Sort nu, da det blot fører til tårn-
afbytning i e-linjen.
19. Se5!

Pointen. Hvid giver bonden tilbage,
og afvikler til et slutspil med klar
fordel.
19... Lxe5 20. dxe5 Txe5 21. Dxd7 Sxd7

22. Ted1!
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Viswanathan, Indien

– kvalifikation som taber af VM

Levon Aronian, Armenien

– kvalifikation via FIDE-rating

Dmitry Andreikin, Rusland

– kvalifikation via World Cup

Sergej Karjakin, Rusland

– kvalifikation via FIDE-rating



�

�

�

2014 /3/135 31

En sidste finesse, ophæver bindin-
gen af Le3, og redder Sort springe-
ren til c5 eller b6, slår Hvid med lø-
beren og følger op med Td7.
22... Sf6
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23. c4

Anands fordel er tydelig. Løberpar-
ret og pres i c-linjen. Her tænkte
Aronian længe, før han besluttede,
at drastiske metoder måtte forsøges.
23... c6!? 24. Tac1 T5e7 25. a4 bxc4

26. Lxc4 Sd5

Dette var Aronians idé. Han håber
på en slags fæstning, hvor alt er so-
lidt dækket, men brikkerne til gen-
gæld meget passive.
27. Lc5 Te4 28. f3 T4e5 29. Kf2 Lc8

30. Lf1

Anand beskytter alle adgangsfelter-
ne i e-linjen og planlæger som det
næste at angribe svagheder på dron-
ningfløjen eller at trænge ind via b-
linjen.

30... T5e6 31. Td3 Sf4 32. Tb3 Td8 33.

Le3 Sd5 34. Ld2 Sf6 35. La5!

Løbermanøvren lokker den sorte
springer væk fra d5 og baner der-
med vejen for det hvide tårns øde-
læggende indtrængen på b6.
35... Tde8 36. Tb6 Te5 37. Lc3 Sd5 38.

Lxe5 Sxb6 39. Ld4 Sxa4 40. Txc6
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Det lykkedes Aronian at undgå bon-
detab, men springeren på a4 er fan-
get, og i løbet af få træk konverterer
Anand stillingen til sejr.
40... Td8 41. Tc4 Ld7 42. b3 Lb5 43.

Tb4 Sb2!?

Et behjertet forsøg på ændre sprin-
gerens skæbne, da 44. Lxb2? Td2†
vinder officeren tilbage, men...
44. Lxb5 axb5 45. Ke3! Te8† 46. Kd2

Td8 47. Kc3

Indkredser definitivt springeren, og
efter 47... Sd1† 48. Kc2 går den tabt.
Aronian opgav.
1-0

Der viste sig nogle overraskende
trends i kandidatturneringen. I åb-
ningsspillet var spillerne ofte helt
ude af teorien efter få træk, og selv
om der også blev spillet lange teori-
dueller, var det mere undtagelsen
end reglen. Egentlige åbningsnyhe-
der var der derfor færre af, end man
ville have forudset i en turnering som
denne. Et af partierne, som skilte sig
ud i den henseende, blev spillet i 2.
runde:

Vladimir Kramnik
Rusland (2787)

Sergej Karjakin
Rusland (2766)

Modtaget dronninggambit / D20

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Sf6 4. e5 Sd5

5. Lxc4 Sb6 6. Ld3 Sc6 7. Le3 Sb4 8.

Le4 f5

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

9. a3!?

En vigtig nyhed af den slags, man
sjældent ser nu om dage, hvor alle
har de samme skakprogrammer, ana-
lyserer på de samme stillinger, og
når til de samme konklusioner. Så at
overraske modstanderen med en tak-
tisk idé forekommer næsten umu-
ligt. Tidligere er der næsten udeluk-
kende spillet 9. exf6, men i stedet
udfordrer Kramnik springeren på b4.
9...S4d5 10. Lc2 ser lovende ud for
Hvid. Mens de fleste åbningsideer
kun er beregnet på overraskelse-
effekten i et enkelt parti, kan Kram-
niks a3 meget vel vise sig langtids-
holdbart, og kan sågar ændre hele
vurderingen af modtaget dronning-
gambit med 3... Sf6. Efter en lang
tænketur svarede Karjakin:
9... fxe4 10. axb4 e6
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5. runde– Svidler og Aronian tænker, mens Topalov og Anand spadserer.
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10... Lf5!? blev spillet i Jakubowski
- Azarov kort efter kandidatturne-
ringen, og 11. Sc3 e6 12. b5 Sc4 13.
Db3 Sxe3 14. fxe3 Dg5 15. Sge2
Dxe3 16. b6! førte til vilde kompli-
kationer før partiet sluttede remis.
11. Sc3 Lxb4 12. Dh5†!

Tvinger Sort til at svække de sorte
felter.
12... g6 13. Dg4 Lxc3† 14. bxc3 Dd5

15. Se2

Kramnik has opnået klar fordel, og
hans nyhed har været en succes. Han
fortsatte i stor stil og vandt partiet,
dog ikke uden at have vovet sig på
eventyr undervejs.
15... Ld7 16. 0-0 Dc4 17. Sg3 Lc6 18.

Ta5 0-0-0 19. Tc5 Db3 20. c4 Kb8 21.

Dxe6 Tde8 22. Dh3 Sxc4
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23. Txc6 bxc6 24. Sxe4 Sb6 25. Sc5

Dd5 26. Tc1 Ka8 27. Sa6 Kb7 28. Sb4

Df7 29. Dg4 Sd5 30. Sxc6 Te6 31. Sa5†

Ka8 32. De4 Tb6 33. g4 h5 34. Tc5 Td8

35. Sc6 Txc6 36. Txc6 hxg4 37. Tf6 Dh7

38. Lg5 Dg8 39. Txg6 1-0

I 3. runde slog Anand til igen, og
selv om hans modstander ikke spil-
lede op til sit bedste, var det oplagt,
at den indiske eksverdensmester var
tilbage i topform, med ambitioner,
fuld styrke og selvtillid.

Shakhriyar Mamedyarov
Aserbajdsjan (2757)

Viswanathan Anand
Indien (2770)

Slavisk / D11

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Dc2

dxc4 5. Dxc4 Lg4 6. Sbd2 Sbd7 7. g3

e6 8. Lg2 Le7 9. Se5 Lh5 10. Sxd7 Sxd7

11. 0-0 0-0 12. Sb3 a5 13. a4 Lb4 14.

e4 e5 15. Le3 exd4 16. Lxd4

Tro mod sin stil har Mamedyarov
tilstræbt et kompliceret midtspil med
mange brikker på brættet fremfor at
søge objektiv åbningsfordel. Med sit
næste, tilsyneladende meget besked-
ne træk sætter Anand fokus mod
ulemperne i den hvide opstilling.

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

16... Kh8!

Sort planlægger at tage initiativet
med f7-f6 fulgt af Lf7 og Se5. Hvid
har noget terræn, men de sorte brik-
ker står harmonisk. Mamedyarov
reagerer ved at gå fremad i stedet
for at tage mere forsigtige forholds-
regler.
17. e5 Te8 18. f4 f6!

Underminerer det hvide centrum.
Anand står allerede klart bedst.
19. exf6 Sxf6 20. Lf3 Lxf3 21. Txf3 Te4

22. Te3 Txe3 23. Lxe3 De8!

Med kurs mod h5 og direkte konge-
angreb.
24. Lb6 Dh5 25. Ld4 Te8 26. Tf1 Sg4

27. Dc2
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27... c5! 28. Sxc5 Tc8 29. Td1 Lxc5

30. Lxc5 h6!

Den sidste vigtige detalje. 30... b6?

31. Lxb6! ville vende alting rundt,
men efter sit næste træk opgav
Mamedyarov, før Anand kunne nå
at spille det knusende 31... Sf2†.
31. Kh1 0-1

Med denne smukke gevinst havde
Anand taget en solid føring med 2½
af 3, og i de følgende runder fort-
satte han godt og solidt og havde ikke
en eneste stilling, der gav grund til
bekymring. Trods et antal remiser
førte han hele tiden feltet an. Set
udefra virkede det, som om turne-
ringspresset slet ikke påvirkede ham,
mens det sled på konkurrenterne.
Antallet af grove overseelser var
højere i Khanty- Mansiysk end sæd-
vanligt i topturneringer, hvilket blot
viser, at det er umuligt at gå gennem
14-runder med meget på spil uden
at have en offday.

I runder 4-6 tabte Kramnik og
Svidler hver et parti, mens det lyk-
kedes Aronian at komme tilbage på
sporet. I 7. runde med sort mod Kar-
jakin var han nået frem til diagram-
stillingen efter et kompliceret for-
løb, hvor han havde fordel, men hele
tiden måtte finde den rigtige løsning
mod stærkt forsvarsspil. Det gør han
så også her:

Levon Aronian
Armenien (2830)
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Sergej Karjakin
Rusland (2766)

Sorts stilling virker lovende, og fak-
tisk står han da også til gevinst. Men
kun hvis han finder...
47... Dc4!!

Mens vi fulgte partiet, var vi meget
imponerede over, at Levon fandt
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trækket, for én ting er få trækket
anvist af computeren og bagefter
forstå den logiske forklaring på, at
det er eneste gevinsttræk, noget helt
andet at finde det ved brættet med
begrænset tid og under pres. Styr-
ken i trækket ligger i, at det bevarer
muligheden De6, samtidig med at
e4 holdes under kontrol.
48. Dc8 Df4 49. Df5† Dxf5 50. gxf5 c4

51. Te7 c5 52. Txf7 c3 53. f6 Kg6 0-1

Dermed nåede Aronian op på siden
af Anand, og havde i den følgende
runde hvid i deres andet indbyrdes
parti. Det kunne ligne et afgørende
øjeblik i turneringen og en realistisk
mulighed for armeneren til at over-
tage føringen. Partiet blev lidt af et
antiklimaks som fight betragtet, men
selv om det var kort, var det skakligt
interessant med en åbningsnyhed
med positionelt bondeoffer

Levon Aronian
Armenien (2830)

Viswanathan Anand
Indien (2770)

Engelsk / A11

1. c4 c6 2. Sf3 d5 3. Db3!?

Provokerende, interesant og tvivl-
somt! Aronians pointe er et kendt
koncept, men her uden at flytte
bonde-d2.
Efter 3... Sf6 4. d4 dxc4 5. Dxc4 Lg4
ville det med trækomstilling føre til
Anands parti mod Mamedyarov i 3.
runde, men formentlig ville Aronian
afvige med 4. g3!? for at holde flere
muligheder åbne. Anand tænkte et

stykke tid og besluttede at tage ty-
ren ved hornene:
3... d4!

Overraskende nok er dette allerede
en nyhed, tidligere er spillet rutine-
trækket 3. Sf6.
4. e3
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4... c5!

Igen et godt træk og pointen med det
forrige. Nu opstår en benoni-stilling,
hvor Hvid i princippet har to tempi
mere end i standardstillingerne (om-
vendte farver, og desuden har Sort
spildt et træk med c-bonden). Men
det ene tempo et brugt på Db3, hvor
den er fejlplaceret og udsat. For
Aronian har det været en kalkuleret
risiko, idet han satsede på, at Anand
ikke ville tage udfordringen op i et
parti, hvor en remis ville være et godt
resultat, og desuden ville hjemme-
arbjedet med computeren sikre ham
selv et forspring i komplikationer-
ne, selv om Sort objektivt står glim-
rende.
5. Db5†!?

Eneste træk, hvis Db3 skal retfærdig-
gøres, men Sort får fin kompensa-

tion for den ofrede bonde
5... Sc6 6. Dxc5 e5 7. Db5 a6 8. Db3

Lc5

Solidt og godt, men det mere aggres-
sive 8... Sf6 med ideen 9. Le2 d3!?
og 9. d3 Lb4†!? fører til et lovende
initiativ for Sort.
9. d3 Sf6 10. e4

Nu har Aronian en bondestruktur,
som er karakteristisk for tjekkisk
benoni. Sort mangler c5-bonden,
med derved er feltet tilgængeligt for
springeren, og det ser ud til, at Sort
har fuld kompensation for bonden.
10... 0-0 11. Le2 Lb4† 12. Sbd2 a5 13.

0-0 Sd7 14. Dd1 Ld6 15. Se1
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15... Sc5

15... a4!? blev foreslået som et for-
søg på at påvise sort fordel, men
Hvid har også sine muligheder, f.eks.
Lg4 og Sb1-a3. Sort har ganske rig-
tigt masser af aktivitet, men Hvids
stilling er solid.
16. Sb3 Sa6 17. Sd2 Sc5 18. Sb3 Sa6

19. Sd2

Og remis ved trækgentagelse. Aro-
nian vurderede Sorts kompensation
til at være rigelig, mens Anand var
tilfreds med remis, især pga. det fak-
tum, at han derved bevarede sin kor-
rektionsfordel ved ligestilling med
Aronian.
½-½

Efter denne indbyrdes remis, delte
Anand and Aronian stadig føringen,
men ved ligestilling ville Vishy
vinde turneringen, fordi han i deres
interne opgør havde vundet sam-
menlagt 1½-½.

9. runde blev afgørende. Anand
mødte Topalov med hvid, mens Aro-
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6. runde– Topalov hvid mod Kramnik, og spillerne giver ikke hinanden hånden.

Siden 'toiletgate' skandalen under deres VM-match i 2006 har luften været iskold.
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nian havde sort mod Mamedyarov.
Den aserbajdjanske stormester var
kommet godt igen efter sin svage
start med ½ point af 3, for i stedet
for at gå i panik var han fortsat i sin
foretagsomme stil og havde slået
Andreikin og Svidler og havde før
partiet mod Aronian solide 50%.

Shakhriyar Mamedyarov
Aserbajdsjan (2757)

Levon Aronian
Armenien (2830)

Nimzoindisk / E20

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3

Det er Mamedyarovs stil at søge mod
meget skarpe stillinger. I kandidat-
turneringen havnede han i risikable
situationer efter åbningen, men det
lykkedes ham ofte på elegant vis at
spille sig ud af vanskelighederne.
4... 0-0

Ikke det mest populære træk, men
Aronian har en stærk og velforbe-
redt overraskelse i ærmet
5. e4!?

5. a3 er det mest almindelige, mere
solidt og i øvrigt spillet af Mame-
dyarov selv flere gange.
5... d5 6. e5 Sfd7 7. cxd5 exd5 8. a3

Lxc3† 9. bxc3 f6 10. exf6

Alt dette er spillet før og ser natur-
ligt ud, men nu kom...
10... De8† 11. De2

11. Kf2 er tvivlsomt, fordi den sorte
springer efter 11... Sxf6 vil hoppe
videre til e4 eller g4 og stille Hvid
over for store problemer.
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11... Df7!

Og her kom så nyheden. Pludselig
forstår man, at det er Hvid, der nu

skal kæmpe for at holde balancen.
Stillingen ser skidt ud med de mange
uudviklede officerer på kongefløjen.
Derimod var 11... Sxf6 12. Dxe8
Txe8† 13. Kf2 bekvemt for Hvid.
12. fxg7 Te8!

Selvfølgelig! Bonden på g7 yder
foreløbig den sorte konge udmær-
ket beskyttelse, og Sort spiller ak-
tivt for at udnytte modstanderens
manglende udvikling.
13. Le3 Sc6 14. Dd2!

Den eneste realistiske måde at orga-
nisere udviklingen af kongefløjen
på, og samtidig holde kontrol med
det vigtige c4-felt.
14... Sa5 15. Tb1!

Et fremragende defensivt koncept.
Hvid er klar til at ofre kvalitet på
den ene af Sorts to springere.
15... Sb6

15... Sf6 er også muligt. F.eks. 16.
Ld3 Lf5 17. Se2 Sc4 18. Lxc4 Lxb1
(18... dxc4 19. Tb5 Sd5 20. Txd5
Dxd5 ligner partiet) 19. Lb3 c6, og
Hvid har pæn kompensation. Aro-
nian har væt på udkig efter mere.
16. Tb4

Pointen. Nu er Hvid klar til at mod-
tage springeren på c4.
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16... Sac4

16... c5!? er en meget interesant va-
riant, som de to spillere diskuterede
længe på presekonferencen efter
partiet. Efter 17. dxc5 d4! er hensig-
ten at rydde d5-feltet til springeren.
Og nu er 18. cxb6 det kritiske træk,
mens 18. Txd4 Sb3 19. Dd1 Txe3†
20. Kf2 Sxd4 21. Dxd4 Da2† 22. Kg3
er det mest sikre, men stadig med
helt uklar stilling (Mamedyarov
havde også beregnet den fantastiske

variant 22. Kxe3 Sd5† 23. Ke4 Le6,
men det ser risikabelt ud for Hvid).
Efter 18. cxb6 dxe3 19. Db2 axb6
20. Ld3 Sc6 21. Th4 Df6! 22. Txh7
Td8 er stillingen utroligt kompleks.
Konklusionen er, at 16... c5 var et
forsøg værd, men komplet at beregne
ved brættet.
17. Lxc4 dxc4 18. Tb5

Holder fast ved ideen. 18. Kf2 er
dårligt for Hvid pga. 18... Sd5 19.
Lh6 Sxb4 20. axb4, og hans dron-
ningfløj bliver sårbar. Efter 20... a5
21. bxa5 Txa5 22. Se2 Lf5 er de sorte
brikker meget aktive.
18... Lf5

Her tænkte Aronian længe. Åben-
bart forekom 18... Sd5 ham ikke så
attraktivt, og han prøver at lokke
Mamedyarov til at spille Te5 i ste-
det for at ofre.
19. Kf2

Men Mamedyarov vil ofre. Også
selv om 19. Te5 er absolut okay og
endda giver Hvid fordel efter 19...
Txe5 20. dxe5 De7 21. Se2 Td8 22.
Sd4  Ld3 23. Kf2 Dxe5 24. Te1, og
her får Hvid endelig sine brikker i
spil og står bedst.
19... Sd5

Ellers kom Lf4 med stor fordel.
20. Txd5 Dxd5 21. Se2 a5

Ideen at skabe modspil på dronning-
fløjen er logisk. Alternativt kunne
Sort simpelt hen placere tårnene i
centrum, erobre g-bonden og derpå
pastå, at stillingen er nogenlunde
lige. F.eks. 21... Tad8 22. Lf4 Td7
23. Te1 c5 med meget uklart spil,
men modsat partiet er Sort ikke i
nogen særlig tabsfare.
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22. h4
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En interessant idé. Mamedyarov er
parat til spendere tre tempi på at
redde g7-bonden. Det ligner spild,
men den stærke bonde på g7 bety-
der, at næsten ethvert slutspil vil
være vundet for Hvid. Samt at hvis
en hvid springer nogen sinde kom-
mer til f6, er det forbi.
22... b5 23. h5 b4

Her førte 23... Dd6! til en meget
kompleks stilling og var derfor stær-
kere. Sort hævder, at efter 24. h6
Dxa3 vil hans fremrykkende bønder
på dronningfløjen vise sig stærkere
end Hvids langsomme angreb på
kongefløjen.
24. cxb4 axb4 25. axb4 Db5?

For langsomt. 25... Ld3 26. Sf4 Dd6
var et glimrende setup, idet dronnin-
gen kontrollerer de sorte felter om-
kring kongen og samtidig holder øje
med b4, f4 and e5. På b5 er dronnin-
gen langt væk og ender med at blive
afskåret fra kongefløjen.
26. Te1!

Enkelt og stærkt. Den sidste officer
træder ind i kampen.
26... Ld3 27. Sf4 Ta3

Herefter er stillingen – lidt overra-
skende – bare tabt. 27... Ta4 var Sorts
sidste chance. Men med 28. d5 Dxb4
29. Dxb4 Txb4 30. h6 Tb2† 31. Kg3
ville Hvid også her beholde gode
chancer for gevinst.
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28. d5!

Nu vil Hvid placere løberen på d4
eller c5 og trænge ind via e-linjen.
28... Lb1

28... Tea8 hjælper ikke, da Hvid ef-
ter 29. Kg3 Ta2 30. Dc3 Dd7 31.
Lc5 angriber den sorte konge. F.eks.
31... Dxg7† 32. Dxg7† Kxg7 33.

Te7† Kg8 34. h6 Td2 35. Tg7† Kh8
36. Ld4, og Sort bliver mat.
29. Kg3

Et sidste præcist, profylaktisk træk.
29... c3 30. Dc1 Tb3 31. Lc5

Hvids trusler er for stærke.
31... Txe1 32. Dxe1 Dd7 33. h6 Df7

Her har Hvid mange veje til sejr.
Mamedyarov vælger en meget smuk
afvikling til et vundet uligefarvet
løberslutspil.
34. Sh5

Computeren anviser det mindre ele-
gante, men mere direkte 34. De5 med
ideen d5-d6 og mat på 8. række.
34... Lg6
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35. De8† Dxe8 36. Sf6† Kf7 37. Sxe8

Ta3 38. Sf6 Ta8 39. g8D† Txg8 40.

Sxg8 Kxg8 41. Kf4 Ld3 42. Ke5 Kf7 43.

Le3 Lf1 44. g4 opgivet.

De hvide bønder bryder igennem.
1-0

Som dette parti var et eksempel på,
var den mest overraskende trend i
turneringen, at gode åbningsforbe-
redelser ikke gav det forventede ud-
bytte. I flere partier endte den bedst
forberedte spiller i vanskeligheder
for til slut at tabe partiet. Det gjaldt
bl.a. Aronian - Svidler i 4. runde og
Svidler - Topalov i 5. runde.

Med sejr over Topalov i 9. runde
gik Anand igen alene i spidsen, et
helt point foran nærmeste forfølger,
da ikke kun Aronian men også
Kramnik tabte.

På de elektroniske skak-medier
var der en del spekulationer i ret-
ning af, at førstepladsen allerede var
afgjort. Nok lidt tidligt med endnu
fem runder at spille, men de næste

runder bragte faktisk ingen ændrin-
ger. Tilfældigvis blev alle partier i
11. runde remis, men det skyldtes
langtfra manglende kampvilje hos
spillerne, og det var eneste runde,
hvor dette skete. Hvilket rejser
spørgsmålet, om topskakkens remis-
problem måske er overdrevet. Sand-
heden er vel, at hvis spillerne finder
førstepladsen tilstrækkelig motiver-
ende, som det er tilfældet i kandidat-
turneringen og i knock out turnerin-
ger, og ratingovervejelser træder i
baggrunden, er der kamp og drama i
hvert eneste parti.

Karjakins comeback
Det helt store comeback i turnerin-
gens 2. cyklus stod Sergej Karjakin
for. I de første syv syntes intet at
lykkes for russeren, og med 2½ af 7
var han isoleret i bunden. På det tids-
punkt ville end ikke hans største fans
have spået, at han mod slutningen
skulle blive den eneste spiller med
realistiske chancer for at udfordre
Anands førsteplads.

Karjakin indledte 2. cyklus med
en smuk og fremragende beregnet
slutspilsgevinst mod Svidler, og i
den følgende runde udnyttede han
Kramniks åbningsfejl til at vinde et
antal bønder, og med to sejre i træk
havde han forvandlet sidstepladsen
til outsiderchancer.

Før deres indbyrdes møde i næst-
sidste runde var Anand 1½ point
foran, men Karjakin pressede på for
at reducere, og kun hårdnakket og
præcist forsvar af eksverdensmeste-
ren sikrede remis.

VM-revanche
Med turneringssejren har Anand sik-
ret sig retten til endnu en match mod
Magnus Carlsen. En imponerende
bedrift af en spiller, som allerede syv
gange inden for 19 år har oplevet
det ultimative pres i en match om
verdensmesterskabet, og vundet tit-
len både i turnering og match, indtil
han i 2013 måtte afgive den til en
langt yngre og ved den lejlighed
uovervindelig modstander. Revan-
che? I hvert fald har Anand vist, at
han både kan og vil kæmpe for det.
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v/ Steffen Pedersen

Med 8 point af 9 mulige og en ra-
tingpræstation på 2840 blev 29-
årige David Navara en suveræn vin-
der af det tjekkiske mesterskab, som
blev afviklet i slutningen af april og
begyndelsen af maj.

Uden deltagelse af Viktor Lazni-
cka var Navara (ratet 2706) kæmpe
favorit til at vinde mesterskabet, der
dog kunne mønstre en stor del af
landets bedste og havde ti spillere
ratet over 2500. I alt deltog 87 spil-
lere i feltet, der var åbent for spil-
lere med over 2100 i rating.

Det var Navaras sjette tjekkiske
mesterskab og det tredje på stribe.
Der var en anelse vaklen i de to af-
sluttende partier, men til slut blev
forventningerne indfriet med et su-
verænt forspring på halvandet point
i forhold til de fire nærmeste kon-
kurrenter.

I 5. runde vandt han et kort, men
spændende parti:

David Navara (2706)

Tomas Oral (2515)

Grünfeldindisk / E60

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. f3

Undviger lange teorivarianter i
Grünfeldindisk.
3... e6

Og så er vi allerede på næsten ukendt
grund. Sort har forsøgt sig med
mange forskellige træk i denne stil-
ling, hvoraf de mest almindelige er
en insisteren på at spille Grünfeldin-
disk med 3... d5 eller en kongeindisk

�

17. Sc7† Kd7 18. Sxa8 Lxh1 19. h4!

Den hvide løber kommer til h3, og
Sort er nu i løbet af få, forcerede,
træk kommet under pres. Som jeg
kender Tomas Oral fra tidligere, så
har han sikkert også været på vej i
stærk tidnød.
19... Le4 20. Lh3† Lf5 21. Lxf5† gxf5

22. d5 Se7 23. Sf4 Sg8
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24. Lg5 Le7 25. Tg1 Sh5?

Efter 25... Se8 er partiet stadig åbent.
26. e6† fxe6 27. Sg6 opgivet.

Sort kunne fortsat kæmpe lidt, men
Hvid vinder i længden efter f.eks.
27... Th7 28. Lxe7 Txe7 29. dxe6†
Kd6 30. Sxe7 Sxe7 31. Ke3.
1-0

�

opstilling efter 3... Lg7. 3... Sc6 er
dog også et interessant alternativ,
som Navara selv har anvendt.
4. e4 d5

4... Sxe4? 5. fxe4 Dh4† er en tand
for optimistisk. Hvid har flere må-
der at spille på. Nemmest er 6. Ke2
Dxe4† 7. Kf2.
5. cxd5 exd5 6. e5 Sh5 7. Se2 c5

Konsekvent – en anden måde at an-
gribe det hvide centrum på var med
7... Sc6 8. Sbc3 f6.
8. Sbc3 Sc6 9. Le3 Le6 10. Dd2

Måske lidt for meget automatpilot
– umiddelbart ser 10. g4 Sg7 11.
dxc5 Sxe5 12. Lg2 stærkt ud.
10... Da5 11. g4 Sg7 12. Lg5

Fastholder Sorts konge i centrum,
men slipper også selv noget kon-
trol, og stillingen bliver nu hurtigt
meget uklar.
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12... h5! 13. Lf6 hxg4 14. fxg4

At opgive bonden på d5 frivilligt
virker risikabelt, men Hvid har også
løsnet sikkerhedsselen. 14... Th7 var
dog også udmærket spilleligt.
14... Lxg4!? 15. Sxd5 Dxd2† 16. Kxd2

Lf3?

Et sats. Sort håber på at kunne fange
den hvide springer i de efterføl-
gende komplikationer, men han må
samtidig kæmpe med at befri sine
officerer på kongefløjen og passe
på sin udsatte kongestilling. Efter
16... Tc8! (eller måske endda 16...
Kd7!?) 17. Lg2 cxd4 18. Tac1 Th7
er Sort helt med i partiet og står
måske ligefrem bedst.

Turneringer i Danmark

Fem internationale turneringer i
første halvår af 2014 vil ligesom
DM i påsken blive kommenteret
i Skakbladet nr. 4.

De fem turneringer er:

Chess House GM
17/2 - 25/2 i Århus

Copenhagen GM
26/3 - 30/3 i Brønshøj

Sondex Cup
2/5 - 4/5 i Kolding

Copenhagen Chess Challenge
14/5 - 18/5 i Ballerup

Glenco Chess
21/5 - 25/5 i Fredericia
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 54

Taktik

2. Hvid trækker!
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Pas på bagude!

5. Sort trækker!
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Kan det hvide angreb standses?

8. Sort trækker!
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Feltet h3 drager!

3. Hvid trækker!
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Kan tårnet komme til angreb?

6. Hvid trækker!
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Sluttræk!

9. Hvid trækker!
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Er a-bonden redningen?

1. Sort trækker!
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Bonde bagud!

4. Hvid trækker!
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Hvor er Sorts svaghed?

7. Sort trækker!
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G-linjen er Sorts – endnu!
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Senior-DM 2014:

Senior-DM Odense 2014

1 Jørn Sloth, Nordre (2333) 5½
2 Bent Sørensen, Nørresundby (2239) 5½
3 Vagn Jensen, Århus/Skolerne (2093) 5½
4 Pouelsten H. Grabow, Evans/Vejle (2123) 5

5-8 Jens Hartung Nielsen, K41 (2202) 4½
Jørn Moestrup, Læseforeningen (2066) 4½
Jørgen Hvenekilde, Nørrebro Skakklub (2083) 4½
Margarita Baliuniene, Evans/Vejle (1999) 4½

9-11 Henning Nielsen, Sydøstfyn (1677) 4
Kurt Ploug, Læseforeningen (1748) 4
Jens Rasmussen, Frem (1515) 4

12-18 Ib Lynæs Hansen, Tårnet Svendborg (1752) 3½
Per Holst, Nordre (2093) 3½
Ove Matras, Faaborg Skakklub (1784) 3½
Martin Hansen, Tårnet Svendborg (1604) 3½
Erling Rasmussen, Læseforeningen (1680) 3½
Søren R. Ottesen, Silkeborg Skakklub (1618) 3½
Karl Aage Thomsen, Odense Skakklub (1525) 3½

I alt 27 deltagere.

Ratinggruppe 1 (seedning 10-18):

1 Margarita Baliuniene
2-3 Kurt Ploug og Henning Nielsen

Ratinggruppe 2 (seedning 19-27):

1 Jens Rasmussen
2-3 Karl Aage Thomsen og Søren R. Ottesen

Af Jørn Sloth

Efter at have stået over de seneste to
år var jeg igen på deltagerlisten ved
senior-DM 2014 i Odense i uge 8.
Som i 2011 var spillestedet Bolbro
Brugerhus med Læseforeningen (og
Dansk Skak Union) som arrangør.
Jeg havde gode minder fra 2011-tur-
neringen, dér var vist kun én ting
galt: jeg vandt ikke.

Den fejl ville jeg gerne gøre god
igen, men før turneringen var jeg
ikke helt klar over, hvor vigtig DM-
titlen 2014 var. Det ved jeg nu, for
2014-udgaven var det sidste rigtige
senior-DM! Hermed menes et me-
sterskab for aldersgruppen 60+.
Internationalt har det længe været
den accepterede aldersgrænse i
mandlige seniorturneringer (men
kvinder: 50+).

Første danske senior-DM for 60+
var i Valby 2008 (jeg var der selv).
Og sidste altså Odense 2014. Næste
år i Randers (uge 7) bliver der to
grupper: En for 50+, og en for 65+.
Det er verdensskakforbundet FIDE,
der i sin visdom har indført de nye
grænser. Efter pres fra medlem-
merne? Nej! Måske har FIDE-præ-
sidenten modtaget en åbenbaring fra
sine venner i det ydre rum... Eller er
det mere prosaisk? F.eks. en opfor-
dring fra turneringsarrangører, der
kan have økonomisk fordel af at ar-
rangere endnu flere seniorturnerin-
ger. Men vi i DSU er med! Første
gang, de nye grænser anvendes her-
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Sidste rigtige DM

Jørn Sloth vandt den formentlig sidste

samlede DM-turnering, før seniorerne

deles i grupper for 50+ og 65+.

Jørn Sloth

– DM for

seniorer.
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hjemme, bliver i hurtig-DM for se-
niorer i Fredericia i slutningen af
august.

Heldigvis viste det sig, at flere –
mere eller mindre frivilligt – støttede
op om mit projekt om at vinde den
sidste DM-titel. Således Bjørn
Brinck-Claussen, 2008-mesteren.
Han stod på deltagerlisten, men måtte
melde fra pga. (ikke-alvorlig) syg-
dom om morgenen før runde 1. El-
ler hvidspilleren i denne stilling:
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Hvid har en smart remis!

Efter 4 runder var Jørn Moestrup
(Læseforeningen) alene i spidsen
med 3½. Jeg og andre var en halv
efter. Det var altså vigtigt, at jeg i
5. runde med hvid kunne slå den an-
den Jørn... Det gik ret let, bl.a. fordi
Moestrup, med stor hjælp af sin
bedre halvdel, aftenen i forvejen
havde stået for den fine stævne-
middag – italienske retter, alt hjem-

melavet, privatimporteret italiensk
vin osv. Så batterierne var vel lidt
nede, da jeg i 6. træk serverede en
ikke så kendt, men giftig, dameskak
mod hans Rubinstein-patent i En-
gelsk: 1. c4 c5 2. g3 Sf6 3. Lg2 d5
4. cxd5 Sxd5 5. Sc3 Sc7 6. Da4†.

Efter 6... Sd7 7. Sf3 e6 8. 0-0 Le7
9. d4 0-0 10. Td1 Sb6 11. Dc2 c4
12. e4 stod jeg allerede meget lo-
vende (1-0 i 37).

Så var det næstsidste runde, et afgø-
rende parti Jens Hartung Nielsen -
Jørn Sloth. Jeg havde 4 point, et halvt
mere end Hartung, seniormesteren
fra 2013. Vores første møde(!), men
jeg havde fået et meget positivt ind-
tryk af hans spil i Opatija, senior-
VM 13 i efteråret. Med andre ord:
jeg var lidt bange.

Jens Hartung Nielsen
K41 (2202)

Jørn Sloth
Nordre (2333)

Gammelindisk / E91

1. d4 Sf6 2. Sf3 d6

Gammelindisk, som jeg ikke har spil-
let meget, og næsten ikke i de senere
år.
3. c4

I ‘gamle dage’ trak jeg nu 3... Lg4, i
fodsporet på to af mine helte,
Petrosjan og Bent Larsen. Men det
er Hartung nok forberedt på (ja, vi-
ste det sig i efteranalysen).
3... g6 4. Sc3

Har jeg lyst til en klassisk konge-
inder efter 4... Lg7 5. e4? Nej! Så
bliver det nærmest en improvisa-
tion...
4... Lf5?!?
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Jeg vidste, at der er folk, der spiller
4... Lf5. Men jeg vidste ikke ret me-
get om det! Kom snart i tanker om
trækket 5. Sg5! Hvem er det nu der
anbefaler dét som meget stærkt?
Hartung tænkte ikke længe; havde
ikke ventet Lf5, men havde alligevel
en god fortsættelse klar.
5. d5

Ideen er 6. Sd4 fulgt af e4, og den er
god nok. F.eks. er 5... Se4? helt galt
pga. 6. Sxe4 Lxe4 7.Dd4! Efter par-
tiet er jeg blevet en del klogere på
Lf5-varianten. 5.Sg5-anbefalingen
stammer fra ‘101 Chess Opening
Surprises’ af Graham Burgess (Gam-
bit 1998, s.97). Sorts bedste svar er
5... Ld7, som Burgess ikke omtaler.
En anden god idé for Hvid er 5. Sh4.
Dét er Larry Kaufmans svar i hans
udmærkede repertoire-bog ‘for
Black and White’ (New in Chess
2012).
5... Lg7 6. Sd4 Ld7 7. e4

De næste træk var tiltagende svære
for mig og kostede mange minutter.
7... c5 8. Sf3

Sort har en velkendt Benoni-stilling
med ekstratempoet Lc8-d7. Men det
er uklart, om det er et godt tempo – i
nogle varianter står løberen i vejen
på d7!
8. 0-0 9. Le2

Lang tænketur. Mindedes hvad Al-
lan Suhr-Hansen, klubbens lokale
mesterspiller, sagde til mig, da jeg
engang i begyndelsen af 1959 i A-
klassen i amtsmesterskabet i Thisted
havde fået en elendig stilling som sort
i en ny (for mig) siciliansk variant:
‘Sådan noget skal du prøve af
hjemme i klubben først!’  Her –  mod
Hartung – ville jeg frygtelig gerne
over i en lukket Benoni (som jeg
kender fra gamle dage). Altså 9...
e5!? Men på 10. dxe6 kan jeg ikke
svare 10. fxe6 pga. 11. Dxd6. Det er
Ld7’s skyld! Jeg var så langt ude, at
jeg overvejede en forsinket Benkö-
gambit med 9... b5 10. cxb5 a6, men
her står løberen også galt på d7. Det
blev...
9... Lg4?! 10. 0-0 Sfd7?! 11. Lf4! Sa6

12. Dd2

Han gider ikke engang spilde et træk
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... SENIOR-DM 2014

bør dog nok kunne holde, og tiden
er ca. 40 min. mod 10 min. i Hvids
favør. Så jeg er en lille smule stolt
over, at jeg havde kræfter til at afslå
det venlige tilbud...
26... Txe5 27. g3 b6 28. Kf1 Tc8 29.

Te1 Txe1† 30. Txe1 Kf8 31. Ld5 Sd7

32. Ke2 Te8† 33. Kd2 Txe1 34. Kxe1

Sf6 35. Lf3 Ke7 36. Kd2 Kd6 37. h4 Kc5

38. Kc3
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Jeg tror, Bent Larsen havde vundet
dette slutspil! Men jeg kunne ikke
finde ud af det, selv om jeg efter tre
yderligere træk fik en ny halv time.
Kom dog alt for hurtigt (fra træk 45)
ned på at måtte leve af tillægstiden,
de 30 sek. pr. træk. Ikke meget når
man også skal passe sin noterings-
liste. Så partiet endte meget kaotisk.
Jeg vandt kun med stor hjælp fra Jens
Hartung, der til sidst også var lav på
tid. I det indledende diagram var det
ham, der kunne have sikret remis med
87... Dc7†! Jeg havde ellers haft i
baghovedet, at jeg skulle passe på
pat, men i kampens hede... Her er de
resterende træk:
38... h6 39. Kd3 Se8 40. Ld1 Sd6 41.

Lb3 f6 42. La2 f5 43. Lb3 Se4 44. Ke3

Sd6 45. Kd3 Sf7 46. Ke3 Se5 47. Kf4

Kd4 48. Lc2 Sxc4 49. h5 gxh5 50. a4

Sd6 51. Lxf5 Sxf5 52. Kxf5 a6 53. f4 b5

54. axb5 axb5 55. Ke6 b4 56. f5 b3 57.

f6 b2 58. f7 b1D 59. f8D Db6† 60. Kf5

Db1† 61. Ke6 De1† 62. Kd7 Dxg3 63.

Db4† Ke3 64. Dc5† Kf3 65. Df5† Df4

66. Dh3† Ke4 67. Dh1† Df3 68. De1†

Kf5 69. Db1† Kg5 70. Dc1† Df4 71. Dh1

h4 72. Ke7 De3† 73. Kd8 h3 74. Dd5†

Kf4 75. Dd6† Kf3 76. Dd1† Kf2 77.

Dc2† Kg3 78. Dc7† Kg4 79. Dc4† Kg3

80. Dc7† Df4 81. Dc3† Kh4 82. De1†

Kg5 83. Dg1† Kh5 84. Dd1† Kg6 85.

Dc2† Kg7 86. Ke8 h2 87. Db2† Kg6 88.

Dc2† Kg5 89. Dg2† Kh4 90. Dh1 Kh3

91. Dd1 De4† 92. Kf8 h1D 93. Dh5†

Kg3 0-1

Hjælp til korrektionen
Sidste runde. Remis med Bent Sø-
rensen. Jeg spillede på gevinst fra
start, men Bent havde flere gange
tidligere i turneringen med stor sik-
kerhed(!!) reddet den ene tabte/tvivl-
somme stilling efter den anden. Så
det måtte vel blive remis (i 30 træk)?
5½ af 7 til begge, og det samme kom
Vagn Jensen (Århus/Skolerne) på i
et godt comeback. Før runden lå
Vagn lavest i korrektion, Bent bedst,
tæt fulgt af mig.

Afgørelsen faldt først i turneringen
allersidst afsluttede parti, Arne Wal-
ther Larsen (Hvidovre) - Henning
Nielsen (Sydøstfyn). Min korrektion
vár afgjort, men Arne Walther kunne
forbedre Bents – ved sejr kunne han
gøre Bent til mester. Jeg fik dog
hjælp igen, for Henning vandt sik-
kert. Tak!

Seniorer og old boys
Efterskrift, mere om aldersgrænser.
Jeg kiggede efter noget andet i
‘Skakbladet 1960’. Faldt så over
‘Old Boys Klassen’, en nyskabelse
ved Unionens påsketurnering 1960
i Aalborg (jeg var der selv, dog i
juniorklassen). Alderskravet var, på
nutidssprog, 55+; desuden skulle
man tidligere have spillet i mindst
1. klasse.

De to tidligere OL-spillere Alfred
Kristensen og Axel Cruusberg var
klare favoritter. Med en indbyrdes
remis fik begge 4½ af 5; Cruusberg
blev mester på bedre korrektion. De
var unge! Ingen af de to havde klaret
60+-grænsen. AK fyldte endda først
55 et godt stykke tid efter påsken.
Så indbydelsens bastante ‘over 55
år’ blev tolket liberalt.

40 2014/3/144

�

på h3. Måske kan han med fordel
snart beholde springeren, f.eks. med
et Sf3-g5?
12... Lxf3 13. Lxf3 Te8
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Efter en hård indre kamp tilbød jeg
remis samtidig med tårntrækket til
e8. Min kalkulation var ca. sådan:
Hvis han tager imod (men det gør
han nok ikke!) vil jeg i morgen skulle
møde Bent Sørensen og have en halv
mindre. Men så må jeg jo slå ham,
får da hvid! Enkelt nok. Men Har-
tung sagde nej tak. Ville forståeligt
nok ikke opgive sin sidste chance
for at genvinde DM... Hvid står bedst
og har også ½ time ekstra på klok-
ken (ca. 1.10 mod 0.43).
14. Le2 Sc7 15. a3 Ld4!?

Eneste lille idé. Måske e5!? ved lej-
lighed.
16. Tab1 Tb8 17. b4

En anden god mulighed var at forbe-
rede et angreb på den anden fløj.
17... Sf6

Nu så jeg intet godt efter 18. Ld3!
F.eks. 18... e5 19. Lg5 Lxc3? 20.
Dxc3 Sxe4 21. Lxd8, og c7 hænger
desværre.
18. bxc5? Lxc3! 19. Dxc3 Sxe4 20.

Dd4 Sxc5

Sort har overraskende ‘vundet’ en
bonde. Men hans svage K-stilling
og Hvids løbere gør situationen usik-
ker.
21. Tfd1? e5!

Her åndede jeg lettet op. Jeg overle-
ver min tvivlsomme åbning.
22. dxe6 S7xe6 23. Dxd6 Sxf4 24. Dxf4

De7 25. Lf3 De5 26. Dxe5?!

Nu med remistilbud fra Hartung.
Men Sort er ved at stå bedst – god
springer og lidt bedre bønder. Hvid



Referater og regnskaber

kan downloades fra:

www. skak.dk

Medlemstilgang og solid

økonomi var blandt de positive

resultater, Dansk Skak Unions

ledelse kunne fremlægge på

årets delegeretmøde, og ingen af

mødets punkter gav anledning

til debat. Det fulde mødereferat

kan findes på Dansk Skak

Unions hjemmeside www.dsu.dk

tillige med regnskab og bilag.

Dansk Skak Unions delegeretmøde
blev afholdt søndag den 20. april på
Hotel Comwell Sport Rebild Bak-
ker.

Som dirigent valgtes Dansk Skak
Unions tidligere formand Steen Juul
Mortensen, som oplyste, at 31 klub-

ber med i alt 1304 stemmer var til
stede, og at mødet var beslutnings-
dygtigt.

Selv om Dansk Skak Unions for-
mand, Lars-Henrik Bech Hansen, i
sin mundtlige beretning kun medtog
årets vigtigste danske turnerings-
resultater i officielle mesterskaber,
blev det en ganske stor og flot liste
(den samlede oversigt med alle årets
resultater findes på www.skak.dk):

Hold-DM 2014: Brønshøj Skak-
forening. DSU’s pokalturnering:
Philidor. EM for landshold: Dan-
mark nr. 27 blandt 38 hold. DM
2013: Davor Palo (Skanderborg
Skakklub). DM i hurtigskak: Nico-
lai V. Pedersen (Skanderborg Skak-
klub). Danmarksmestre for ungdom
2013: Silas Høyrup (Caissa Herlev),
Jonas Bjerre (Skanderborg Skak-

klub), Arunn Ananthan (Evans Vej-
le), Martin Percivaldi (Hillerød Skak-
klub), Tobias Ilsøe Jensen (Frem
Odense). Nordensmestre for ung-
dom: Tobias Dreisler (SK 1968),
Jesper Søndergaard Thybo (Skive
Skakklub). Senior-EM for hold:
Nørresundby Skakklub nr. 4. Se-
nior-DM 2013: Jens Hartung Niel-
sen (K41). DM i hurtigskak for se-
niorer: Jørn Sloth (Nordre Skak-
klub). Senior-NM: Jens Kristiansen
(BMS Skak) nr. 1. Senior-VM: Jens
Kristiansen (BMS Skak) nr. 2. Se-
nior-DM 2014: Jørn Sloth (Nordre
Skakklub). Årets danske skakspil-
ler 2013: Davor Palo (Skanderborg
Skakklub). Årets nordiske skak-
spiller 2013: Jens Kristiansen (BMS
Skak). – og så var et sidste resultat
en kendsgerning blot få timer før
delegeretmødet: DM 2014 blev vun-
det af Allan Stig Rasmussen (Jets-
mark Skakklub).

Aktivitet og fremgang
I beretningens organisatoriske del
glædede Lars-Henrik Bech Hansen
sig over, at medlemstallet var 4423 i
1. kvartal 2014 mod 4307 samme
kvartal året før. Men om det blot var
et tilfældigt skvulp eller udtryk for
en mere permanent tendens, kunne
man endnu ikke være sikker på.

Til gengæld stod det fast, at det
skaklige aktivitetsniveau har været
højt med en række fine turneringer i
Danmark, at elitearbejdet ved de fire

Delegeretmødet 2014
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Foto: Thomas Vestergård.

Dansk Skak Unions formand,

Lars-Henrik Bech Hansen,

fremhævede i sin beretning

flere tegn på fremgang.
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danske skakprofiler som Peter Hei-
ne Nielsen, Sune Berg Hansen og
Allan Stig Rasmussen – foruden
Dansk Skak Unions presseansvar-
lige Thomas Vestergård.

Elite og træning
Formanden gennemgik derefter årets
vigtigste organisatoriske begivenhe-
der lidt mere i detaljen:

Lars Schandorff tiltrådte 1. april
som ny landstræner efter Jacob
Aagaard, som ønskede at stoppe ef-

ter en meget anerkendt indsats, hvor
han bl.a. åbnede dørene til elite-
træning for ‘den ambitiøse amatør’

Kvindelandstræner Thomas Schou-
Moldt har i samarbejde med DSU-
formanden lavet en handlingsplan,
som flytter noget af fokus over mod
talentarbejde med fremtidens kvinde-
elite, dvs. spillere ned til 12-15 års
alderen, med henblik på OL i 2018.

Ungdomsarbejdet er i en glim-
rende gænge under ledelse af Mads
Boe, og der er stor synlighed om

landstrænere for henholdsvis eliten,
kvindeskakken, ungdomsskakken
og seniorskakken fungerer godt, at
det nye administrative system med
kartotek og turneringssystem har fået
en god start, og at økonomien er god,
også i Dansk Skaksalg, som er kom-
met ud med et lille overskud i stedet
for det forventede underskud.

Blandt de positive ting for Dan-
mark er også den norske verdensme-
ster Magnus Carlsen, som gav an-
ledning til stor mediedækning med

1. Hovedkreds:
Amager Skakforening
Amager Skakforening tildeles initi-
ativpræmien for at have oprettet en
velfungerende juniorafdeling. Dette
er gjort i afdøde Kim Larsens ånd,
det vil sige med vægt på trivsel og
sociale aktiviteter. Amager har gjort
det ved at engagere faste stabile un-
dervisere samt ved at få aktiveret
klubbens medlemmer så det er mu-
ligt at tage sig af nye medlemmer.
Yngre og urutinerede eller ældre og
mere øvede – alle kan aktiveres. Det
er også lykkedes for Amager Skak-
forening at få etableret et forældre/
bedsteforældre samarbejde, som en-
gagerer familiemedlemmer i junior-
arbejdet. Amager har ligeledes ind-
tænkt sociale arrangementer i klub-
livet, hvor det er lykkedes at få stor
tilslutning til grillarrangementer og
juleafslutninger.

2. Hovedkreds:
Køge Skakklub
Køge Skakklub har med stor idérig-
dom sat en række initiativer i gang.
Der er således i 2013 arrangeret to
store internationale turneringer med
virkelig flot livedækning. Andre tur-
neringer er i støbeskeen. Klubben er
sammen med tre andre klubber ind-
gået i Køge Kyst Skak-Alliancen,
hvor man hjælper hinanden med at
lave større arrangementer. Køge

Skakklub har endvidere i 2013 vendt
den negative medlemsudvikling og
har oplevet en flot fremgang.

3. Hovedkreds:
Middelfart Skakklub
Middelfart Skakklub har få medlem-
mer, men klubben påtager sig gerne
store arrangementer, såsom DM i
hurtigskak 2012, ligesom den har lagt
lokaler til den fynske pokalfinale.
Blandt bælt-byens mest originale til-
tag har været to velbesøgte OL-
arrangementer med hhv. FM Jørn
Sloth og GM Curt Hansen. Middel-
fart Skakklub går gerne nye veje,
hvilket blev understreget i efteråret
2013, hvor klubben var vært for en
træningssamling med den russiske
stormester Artur Yusupov. Lyn-tur-
neringen ‘Første Fredag’ blev i år
afholdt for 9. gang, og med konstant
mellem 20 og 30 deltagere rammer
den fint sin målgruppe.

4. Hovedkreds:
Gråsten Skakklub
Gråsten Skakklub hører ikke til
landsdelen stærkeste, men er en klub
med et højt aktivitetsniveau og et
stærkt sammenhold. Utallige er de
turneringer, klubbens spillere delta-
ger i. Ved DM møder man altid
nogle fra Gråsten, ved de største
turneringer i Sønderjylland stiller de
talstærkt op, og om sommeren, når
der ikke er så meget skak andre ste-
der, arrangerer man ‘terrasseskak’
for hyggens skyld og for at holde
sig i gang! Gråsten Skakklub er et

godt eksempel på en klub, der for-
står at skabe et miljø, hvor alle skak-
spillere, både stærkere og mindre
stærke spillere, finder sig tilpas og
finder gode skakvenner.

5. Hovedkreds:
Nr. Snede Skakklub
Nr. Snede Skakklub er en aktiv klub,
der har et stabilt medlemstal. Skak-
klubben har gennem mange år af-
holdt Midtjysk EMT med succes og
i de senere år udvidet med en
sommerturnering, Midtjysk Som-
mer. Desuden har klubben en meget
flot hjemmeside, der er værd at be-
søge.

6. Hovedkreds:
Skanderborg Skakklub
Skanderborg Skakklub har i for-
løbne sæson været meget aktive som
turneringsarrangører. I foråret holdt
klubben atter Ungdoms DM på for-
billedlig vis, senere deres Skander-
borg EMT og hurtigskakturneringen
umiddelbart i det nye år. Senere føl-
ger pokalturneringen, som Skander-
borg også var arrangør af i 2013.

7. Hovedkreds:
Skørping Skakklub
Skørping Skakklub indstilles for sin
andel i planlæggelse og afholdelse
af DM 2014 på Comwell Sport Reb-
ild Bakker i anledning af klubbens
70 års jubilæum.

8. og 9. Hovedkreds:
Ingen indstilling.

Dansk Skak Unions

Initiativpræmie 2014
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tilbud både til de allerbedste og til en
lidt bredere kreds af ungdomsspil-
lere. Specielt i de yngste aldersgrup-
per ses en stor fremgang i både akti-
vitet og spillestyrke, og Danmark har
nu for nylig fået sin første 9-årige
mesterspiller i Jonas Bjerre, Skan-
derborg Skakklub.

Formanden understregede vigtig-
heden af at tiltrække spillere fra de
mange vellykkede skakstævner hos
Dansk Skoleskak, og nævnte ‘Skak-
kens Dag’ i februar som eksempel.

Hovedbestyrelsen har ved et se-
minar november 2013 sat fokus på
medlemsfremmende aktiviteter på
ungdomsområdet, og blandt ideerne
er landsdækkende Ungdoms Grand-
prix og Ungdomsholdskak.

Et interessant ungdomsinitiativ er
‘Køge Skak Skole’, en ungdomsaf-
deling af Køge Skakklub støttet som
et 3-årigt projekt af Køge Kommune
samt sponsorer.

På seniorfronten er aktiviteten sta-
digt stigende. FIDE har indført nye
aldersgrænser, så der fremover spil-
les seniorskak for både 50+ og 65+.
Det har medført et behov for regle-
mentsændringer, hvilket sker i sam-
arbejde med seniorchef Bent Søren-
sen.

Desværre er turneringsleder i den
landsdækkende holdturnering, Per

Rasmussen, ramt af sygdom, og for
at skabe sikkerhed omkring det frem-
tidige arbejde med divisionstur-
neringen havde FU og HB besluttet
at overdrage ledelsen af divisions-
turneringen til FA Brian Lorenzen
fra Fyn. Per Rasmussen udførte et
fornemt arbejde i sine år som turne-
ringleder, og DSU-formanden ud-
talte en stor tak.

IT-forbedringer
Kartoteksdelen af Dansk Skak Uni-
ons nye administrative system blev
igangsat med 2. kvartal 2013 og kø-
rer fint med de små justeringer, der
siden er blevet lavet. Turnerings-
delen blev taget i brug 1. februar i
år, også med stor succes. Der er al-
lerede et stort antal turneringer i sy-
stemet, og flere og flere klubber
kommer på som brugere.

Kalenderfaciliteten, som er udvik-
let i forbindelse med systemet, giver
et godt overblik over de aktuelle tur-
neringer, og op til DM-stævnet er
det blevet muligt at oprette ‘stæv-
ner’, dvs. turneringer med mange
forskellige underturneringer. Dette
vil mange arrangementer sikkert få
fordel af.

Planerne for nye faciliteter i 2014
omfatter udvikling af hurtigskak- og
lynskakrating (forventet start til ok-
tober) samt faciliteter til præmiegrup-
per, f.eks. ratinggrupper, junior-
grupper eller kvindegrupper. I 2015
vil næste større skridt blive at få la-
vet et holdturneringsmodul.

Med ny hjemmeside, kartoteksy-
stem, og nu turneringssystem er
DSU’s IT-strategi ved at være fuld-
ført, så Unionen har fuld kontrol
over løsningerne, forankret i kon-
traktbaserede leverandøraftaler og
markedets bedste teknologier.

Facebook-succes
Dansk Skak Unions officielle side
på Facebook rundede i november
1000 ‘fans’. Det er blevet en god
markedsføringskanal, som Thomas
Vestergård har dyrket fint op med
nyhedsopslag og billedserier m.m.

FIDE’s ny regler for skakspillet
træder i kraft 1. jul 2014, og den

danske oversættelse, udarbejdet af
Dommerforeningen, vil blive indar-
bejdet i Skakhåndbogen.

Støtteforeningen har fået ny le-
delse, og det ser ud til, at foreningen
igen er ved at blomstre op. Der er al
mulig grund til at melde sig ind og
dermed støtte dansk skak.

Under VM-matchen Anand - Carl-
sen satte antallet af besøg på Dansk
Skak Unions hjemmeside rekord
med 8.874 på en enkelt dag. Hvis
den kommende VM-match novem-
ber 2014 bliver afviklet i Europa vil
det være lettere at indpasse dæknin-
gen, så den passer danske skakspille-
res døgnrytme, og Dansk Skak
Union påtænker i så fald at arran-
gere flere events med kommentering
af partierne.

FIDE, ECU og DIF
Dansk Skak Union er medlem af tre
internationale skakforbund, og forud
for valgene til verdenskakforbundet
FIDE og det europæiske ECU un-
der OL i august havde repræsentan-
ter for landene i Nordisk Skak-
forbund møder med Garry Kasparov
og Silvio Danailov, som kandiderer
til præsidentposten i hhv. FIDE og
ECU. Med udgangspunkt i et dansk
forslag har de nordiske lande søgt
tilslutning til kvalifikation fra Nor-
disk Turnering til World Cup’en.

Drøftelserne af disse muligheder
i forbindelse med utilfredsheden med
den nuværende FIDE-ledelse og
præsident Iljumchinov førte til, at
Dansk Skak Union har besluttet at
støtte Kasparov og Danailov ved de
kommende valg. Selv om disse
kandidater ikke altid arbejder på
måder, der svarer til danske stan-
darder, anser Dansk Skak Union dem
for at være klart bedre end mod-
parten.

Danmarks Idræts-Forbund havde
inviteret til drøftelser om en mulig
optagelse i DIF, men det endte uden
resultat, da DIF ikke ville ændre på
selve idrætsbegrebet.

Dansk Skak Union har deltaget i
et opfølgningsmøde med DIF sam-
men med Bridgeforbundet. DIF til-
bød at hjælpe tankesporten på for-
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Steen Juul Mortensen, tidligere formand

for Dansk Skak Union, havde en nem

opgave som dirigent på delegeretmødet,

da ingen punkter førte til debat.



dig er medlem af bestyrelsen. Han
var idémand bag og primus motor
for FM for juniorer, der fra 1999-
2006 blev afholdt i hjembyen.

Arne har siddet i unionens forret-
ningsudvalg flere gange, ligesom han
har været dirigent på hovedkreds-
mødet. I 2000 var Arne med til at
søsætte Nr. Aaby Open, som han
har været dommer for siden. Arne
var turneringsleder i Kandidatklas-
sen ved DM i Nyborg 2001, og han
er med i dommerteamet ved pinsens
pokalfinalestævner.

4. Hovedkreds:

Karl Posselt
Vojens Skakklub

Karl Posselt er formand og den dri-
vende kraft i Vojens Skakklub. Han
er altid til stede som organisator og
turneringsleder, han står bag klub-
bens hjemmeside, der altid er op-
dateret med links til opgavesider,
andre hjemmesider og andre skak-
organisationer. Der er naturligvis
kalender, klubbens blad ligger på
hjemmesiden, og alt fungerer!

Karl sørger for pressekontakt ved
enhver given lejlighed, og hans fo-
tografier borger for optagelse af utro-
lig meget skakstof fra Vojens. Vo-

2. Hovedkreds:

Arne Mandrup
Haslev Skakklub

Arne Mandrup har i mange år på en
særdeles inspirerende måde været en
af drivkræfterne i Haslev Skakklubs
fine ungdomsarbejde, ligesom han
er en god skribent i lokalpressen, når
det drejer sig om skaklivet på Ha-
slev-egnen.

Arne er samtidig en flittig og ak-
tiv deltager i de lokale turneringer.

3. Hovedkreds:

Arne Bech Madsen
Nørre Aaby Juniorskakklub

Arne har i mange år spillet en stor
rolle i sin klub og som flittig tur-
neringsdeltager i lokalområdet. Fra
2004-10 var Arne formand for Nr.
Aaby Juniorskakklub, hvor han sta-

1. Hovedkreds:

Jan Mose Nielsen
Taastrup Skakklub

Jan Mose Nielsen startede i sine
unge år med at spille i Solrød Skak-
klub, hvor han i en ung alder kom i
bestyrelsen. Jan flyttede i 1999 til
Høje Taastrup, som så fik glæde af
hans arbejdskraft. Først som junior-
træner, derefter som formand og
turneringsarrangør af Taastrup
Quick turneringerne.

I Taastrup har han desuden været
med til at få et seniormesterskab op
at køre, samt en ‘Spil når du vil’ tur-
nering. Jans engagement udvidedes
2008, da han i indtrådte i 1. Hoved-
kreds bestyrelse som junior-ansvar-
lig, en post han bestred frem til 2012.
Jan har også i flere år været en del af
Politiken Cup teamet.

Som spiller har Jan ofte repræ-
senteret Danmark ved NATO-me-
sterskabet i skak, hvor det sidste år
blev til en sølvmedalje.
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skellig måde, bl.a. om konkrete pro-
jekter, men lige nu synes vejen luk-
ket til optagelse i både DIF og DGI.

Mest realistisk fortsætter bestræ-
belserne i regi af Tankesportsfor-
bundet, hvor Bridgeforbundet har de
fleste medlemmer og fører an. Men
Dansk Skak Union deltager selvføl-
gelig aktivt i arbejdet dér.

Som en opsummering fastslog
Lars-Henrik Bech Hansen, at det går

fremad, langsomt men sikkert. Og
at arbejdet på at skabe politisk lob-
byvirksomhed og fundraising, hvor
meget endnu udestår, vil blive inten-
siveret, når de rette personer er fun-
det eller har meldt sig frivilligt.

Dirigenten satte herefter forman-
dens beretning til debat, men ingen
tilkendegav at de ønskede ordet, og
det kunne konstateres at beretningen
var godkendt uden stemmer imod.

Regnskab og valg
Kasserer Rene Baarup-Christensen
fremlagde regnskabet, som udviste
overskud på 118.000 kr. og en egen-
kapital på 1.370.000 kr. Resultatet
skyldes et meget konservativt bud-
get, og at året forløb uden økonomi-
ske overraskelser.

Heller ikke til regnskabet var der
kommentarer, og det blev godkendt
uden stemmer imod.

Dansk Skak Unions

Hæderstegn 2014

Efter indstilling fra hovedkredsene
uddeltes følgende hæderstegn:
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På hovedkredsniveau har Thomas
knoklet i mange år, bl.a. som en
myndig holdturneringsleder. Tho-
mas var også blandt de første i Dan-
mark, der af FIDE fik titlen Interna-
tional Arbiter efter de nye regler over
FA-seminar mv.

Og hvem kender ikke Thomas, når
han bevæger sig rundt med sit ka-
mera ved f.eks. Politiken Cup.

9. Hovedkreds:

Sigurd Rindom
Holstebro Skakklub

Sigurd Rindom tildeles Dansk Skak
Unions hæderstegn for sin mange-
årige og ihærdige indsats for skak-
ken i Holstebro. Først som kasserer
og sidenhen formand for Skak-
klubben Sct. Jørgen i slutningen af
1970’erne og senere som kasserer
for Holstebro Skakklub i perioden
2000-2005, hvorefter han overtog
formandsposten, som han fortsat
varetager. Tillige havde Sigurd an-
svaret for registreringen af spillere
ved DM 1987 i Holstebro.

Sigurd Rindom er desuden driv-
kraften bag Holstebro Skakklubs
egne klubturneringer samt klubbens
eksterne turneringer.

7. Hovedkreds:

Christian Grubert
Jetsmark Skakklub

Christian Grubert indstilles for sin
væsentlige andel i Jetsmark Skak-
klubs succeshistorie og for sin ind-
sats som hovedkredsformand.

8. Hovedkreds:

Thomas Larsen
Frederikssund Skakklub

Thomas Larsen er i den grad en unik
person inden for dansk skak.

På klubplan har han været for-
mand for Frederikssund Skakklub
længere end almindelige menneskers
hukommelse rækker. Enhver kan jo
være formand, men når man er Pri-
mus Motor i arrangementet af den
årlige store hurtigturnering Viking
Cup, så er det straks noget andet.

jens og Haderslev Skakklub og
Skoleskak har de sidste tre år sam-
men tilbudt sommerskak for junio-
res. Også her er Karl en central og
aktiv figur. Det er et mirakel, at Karl
også får tid til at spille skak –  men
det gør han!

5. Hovedkreds: Ingen indstilling.

6. Hovedkreds:

Bjarne Johansen
Åbyhøj Skakklub

Bjarne Johansen har i en årrække
udført en kæmpe indsats for skak-
ken i Åbyhøj Skakklub, særligt for
de unge skakspillere. I mange år som
aktiv formand og sidenhen som
bestyrelsesmedlem for klubben. Bjar-
ne har desuden været en stabil hold-
leder for Åbyhøj Skakklubs to hold
i mange sæsoner.

Derudover har han i mange år
været en virkelig ildsjæl inden for
skoleskakken i Åbyhøj på Åby
skole, og det er tydeligt, at det er
Bjarnes åbne og imødekommende
væsen og gode pædagogiske skak-
evner, der har sendt ikke så få ta-
lentfulde unge skakspillere videre
som deltagere på Åbyhøj Skakklubs
1. og 2. hold.

Hovedbestyrelsen foreslog uæn-
dret kontingent (460 kr. for senio-
rer, og 380 kr. for ungdom og pen-
sionister), hvilket blev vedtaget uden
modforslag. Ratingafgiften blev ved-
taget uændret (30 kr.), også dette
uden modforslag.

Derudover var der ikke indkom-
met forslag til behandling.

Alle valg var fredsvalg og de fle-
ste genvalg:

Kasserer:
René Baarup-Christensen.

To medlemmer af FU: Poul Jacob-
sen og Aage Dalstrup Olsen.

Et medlem af skaknævnet:
Vagn Lauridsen.

Tre suppleanter til skaknævnet:
Peter Enevoldsen, Frank Petersen
og Erik Mouridsen.

To revisorer: Jakob Kaaber-Hansen

og Henrik Knudsen (nyvalg, da Bir-
ger Andersen ikke ønskede genvalg).

Revisorsuppleant: Tom Petersen.

Der var ikke indkommet invitation
fra en mulig arrangør af DM 2015,
og da der heller ikke var nogen, som
ønskede ordet til eventuelt, kunne
dirigenten afslutte mødet og moti-
vere et trefoldigt leve for Dansk Skak
Union.
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Ikrafttrædelsen af det nye regelsæt, der var planlagt til
den 1. juli 2013 blev med kort varsel udskudt af
FIDE, og i det forløbne år er regelsættet blevet
yderligere gennemarbejdet. Det regelsæt, der træder i
kraft pr 1. juli 2014, blev vedtaget på FIDE’s kongres
i Tallinn oktober sidste år.

Regelsættet er blevet oversat til dansk og vedtaget af
Dansk Skak Unions hovedbestyrelse. Der er
heldigvis – og naturligvis –  ingen ændringer i de
grundlæggende regler, men der er foretaget lidt
justeringer i nogle detaljer, som det kan være godt at
være bekendt med.

Den nok vigtigste ændring er, at det efter 1. juli ikke
er tilladt at medbringe mobiltelefon på spillestedet.
Overtrædelse medfører af partiet, og dommeren kan
kræve spillerens tasker og lommer undersøgt.

Afsnittet om hængepartier er nu kommet ind i
regelsættet igen (var ved sidste ændring blevet til kun
en anbefaling), og reglerne for Skak960 (måske bedre
kendt som Fischer Random)  er nu også oversat.
Færdigspil, der tidligere var §10, er nu blevet
Tillæg G (måske en indikation af, at det bliver
mindre og mindre anvendt).

Endvidere er der flyttet lidt rundt på afsnittene i de
enkelte paragraffer, så de måske har en mere logisk
rækkefølge, og der er blevet lavet en rigtig indholds-
fortegnelse (den bliver dog sikkert ændret, når
regelsættet kommer ind i Skakhåndbogen), og der er
udarbejdet en ordliste.

Her følger de vigtigste opdateringer:

Sproglige ændringer

Spillerne benævnes nu også i regelsættet Hvid og Sort
(tidligere var det spilleren med de hvide brikker og
spilleren med de sorte brikker). Man kan nu trykke
på uret i stedet for som tidligere stoppe sit ur og
starte modstanderens (hvis man stopper skakuret,
stopper man begge ure). Rokade sker nu med et af
tårnene i stedet for til en siderne. Man er øjensynlig
ved at gå bort fra udtrykket ‘truet felt’. Officererne
betegnes nu i notationen med en forkortelse i stedet
for første bogstav i officerens navn (i praksis ingen
forskel).

Brikkernes gang

§3.7 e Når en bonde når rækken fjernest fra sit
udgangsfelt, skal den som en del af trækket
udskiftes med en ny dronning, tårn, løber eller
springer af bondens farve på samme felt. Spillerens
valg er ikke begrænset til brikker som er blevet
slået tidligere. Denne udskiftning kaldes en ‘bonde-
forvandling’. Den nye brik virker med det samme.

§4.6 Bondeforvandling kan udføres på flere måder:

(1) Bonden behøver ikke at blive placeret på
forvandlingsfeltet.

(2) Bonden kan fjernes, og den nye brik kan pla-
ceres på forvandlingsfeltet i valgfri rækkefølge.

Hvis der står en af modstanderens brikker på
forvandlingsfeltet skal den slås.

Punkt 1 er uændret, men punkt 2 tydeliggør, at det er
lovligt først at indsætte den nye brik på forvandlings-
feltet og derefter fjerne bonden.

Om at flytte brikkerne

§4.3 Hvis en spiller i trækket, ud over det i §4.2
anførte, på skakbrættet rører for at flytte eller tage

(a) en eller flere af sine egne brikker, skal han
flytte den først rørte brik, der kan flyttes.

(b) en eller flere af sin modstanders brikker, skal
han slå den først rørte brik, der kan slås.

(c) en brik af hver farve, skal han slå modstande-
rens brik med sin brik, eller, hvis dette er
ulovligt, flytte eller slå den først rørte brik, som
kan flyttes eller slås. Hvis det er uklart om
spillerens egen brik eller modstanderens brik
blev rørt først, betragtes spillerens egen brik
som rørt før modstanderens brik.

En brik er nu rørt, hvis man rører den ‘for at flytte
eller tage den’, tidligere var udtrykket ‘med vilje’.

Skakuret

§6.2 e Hvis en spiller er ude af stand til at betjene
uret, kan en assistent, der kan godkendes af
dommeren, stilles til rådighed af spilleren til at
udføre denne opgave. Hans ur skal stilles af
dommeren efter bedste skøn. Der skal ikke stilles
på en handicappet spillers ur.

Nye Skakregler pr. 1. juli 2014
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§6.2 e er kommenteret sammen med ‘Noteringen af
trækkene’ §8.1 e nedenfor.

Notering af trækkene

§8.1 e Hvis en spiller ikke er i stand til at notere
partiet, kan en assistent, der kan godkendes af
dommeren, stilles til rådighed af spilleren til at
notere trækkene. Hans ur skal stilles af dommeren
efter bedste skøn. Der skal ikke stilles på en
handicappet spillers ur.

Hvis man af en eller anden grund ikke kan notere
(§8.1 e)  eller ikke kan betjene sit ur (§6.2 e), kan der
udpeges en assistent til dette, og der skal foretages
tidskorrektion (dvs. spilleren får normalt mindre tid
end modstanderen). Dette er ikke nyt, men nyt er det,
at hvis årsagen til, at man ikke kan notere eller betjene
uret, er et handicap, så skal der ikke ændres på tiden.
I det hele taget er der kommet en passus ind om, at
dommeren ud over at sørge for gode forhold for
spillerne generelt, nu skal tage specielt hensyn til
handicappede spillere. Man kan måske med en vis
ret spørge, hvilke andre forhold, der skulle gøre, at
man ikke er i stand til at notere, men det kan f. eks,
være religiøs overbevisning (når man spiller på en
sabbat, betragtes notering og betjening af uret som
arbejde, der ikke må udføres, mens selve spillet ikke
er forbudt). Analfabetisme vil sandsynligvis i dette
tilfælde blive betragtet som et handicap.

Turneringsregler [forsinket fremmøde]

§6.7 a Turneringsreglementet skal på forhånd angive
en tilladt forsinkelse. En spiller, der ankommer til
skakbrættet efter denne tilladte forsinkelse, taber
partiet, medmindre dommeren bestemmer andet.

§6.7 b Hvis turneringsreglementet angiver, at den
tilladte forsinkelse ikke er nul, og hvis ingen af
spillerne er til stede fra begyndelsen, mister Hvid al
den tid, der forløber, indtil han ankommer,
medmindre turneringens reglement fastsætter, eller
dommeren beslutter, andet.

Der skal nu altid før turneringens start opgives, hvor
meget man må komme for sent til de enkelte runder
(tidligere var det sådan, at hvis der ikke var oplyst
noget, var den tilladte forsinkelse nul).
Dansk Skak Union fastholder sandsynligvis bestem-
melsen i EMT-reglementet, der gælder for koordine-
rede turneringer, om at den tilladte forsinkelse er
15 minutter. I divisionsturneringen må holdet
komme 1 time for sent.

Uregelmæssigheder

§7.5 a Hvis det under et parti opdages, at der er
fuldført et ulovligt træk, skal stillingen umiddelbart
før uregelmæssigheden genskabes. Hvis stillingen
umiddelbart før uregelmæssigheden ikke kan
fastslås, skal partiet fortsætte fra den sidste
identificerbare stilling før uregelmæssigheden.  4.3
og  4.7 gælder for det træk, der erstatter det
ulovlige træk. Partiet skal herefter fortsætte fra
denne genskabte stilling. Hvis spilleren har flyttet
en bonde til rækken fjernest fra bondens udgangs-
felt, har trykket på sit ur, men ikke har udskiftet
bonden med en ny brik, er trækket ulovligt.
Bonden skal udskiftes med en dronning af samme
farve som bonden.

Sidste afsnit er nyt. Hvis man ikke sørger for at skifte
bonden ud med en officer som en del af trækket, har
man ikke mulighed for at vælge andet end en
dronning.

§7.5 b Efter brugen af §7.5 a. skal dommeren give
modstanderen to ekstra minutter for en spillers
første fuldførte ulovlige træk. Hvis samme spiller
fuldfører endnu et ulovligt træk, skal dommeren
erklære partiet tabt for denne spiller. Partiet er dog
remis, hvis stillingen er sådan, at modstanderen
ikke kan sætte spillerens konge skakmat ved nogen
mulig rækkefølge af lovlige træk.

Man taber nu partiet ved det andet ulovlige træk og
ikke som hidtil ved det tredje. Samtidig er det
præciseret, at de ulovlige træk skal være fuldførte,
dvs. man skal have trykket på uret (hvis man har
sluppet brikken, er trækket endnu ikke fuldført, og
dersom det var ulovligt, kan det ændres under
hensyntagen til reglerne i  §4).

Remis

§9.5 Hvis en spiller kræver remis i henhold til §9.2
eller §9.3, skal han eller dommeren standse begge
ure. (Se  6.12 b). Han kan ikke trække sit krav
tilbage.

(a) Hvis kravet findes korrekt, er partiet
straks remis.

(b) Hvis kravet findes ukorrekt, skal dommeren
tillægge 2 minutter til modstanderens tid.

Partiet skal herefter fortsætte. Hvis kravet var
baseret på en erklæret hensigt om at spille et
bestemt træk, skal dette træk udføres i henhold
til §3 og §4. �
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Hvis man kræver remis på grund af stillingsgenta-
gelse eller på grund af 50-træks reglen, og det viser
sig, at kravet ikke er korrekt, er tidskompensationen
til modstanderen nu 2 minutter i stedet for 3 minutter.

§9.6 Hvis en eller begge af følgende situationer
opstår, er partiet remis:

(a) Samme stilling er opstået, som beskrevet i 9.2b
efter mindst 5 på hinanden følgende træk af
begge spillere.

(b) Enhver sammenhængende serie på 75 træk er
blevet udført af begge spillere, uden at en
bonde er blevet flyttet, og uden at nogen brik er
blevet slået.

Partiet er nu remis (uanset om spillerne kræver det)
ved stillingsgentagelse – hvor stillingen gentages
5 gange umiddelbart efter hinanden, eller ved 75
sammenhængende træk uden slag eller bondetræk.

Spillernes opførsel

§11.3 a Under partiet er det spillerne forbudt at
benytte nogen form for notater, råd eller andre
informationskilder, samt at analysere noget parti på
et andet skakbræt.

§11.3 b Under partiet er det forbudt for en spiller at
have en mobiltelefon og/eller anden form for
elektronisk kommunikationsudstyr med på
spillestedet. Hvis det er tydeligt at en spiller har
medbragt et sådant apparat til spillestedet, skal han
tabe partiet. Modstanderen skal vinde. En turne-
rings reglement kan specificere en anden, mindre
alvorlig sanktion. Dommeren kan forlange at
spilleren tillader at hans tøj, tasker eller andre
genstande bliver undersøgt i enrum. Dommeren
eller en person godkendt af dommeren skal
undersøge spilleren, vedkommende skal være af
samme køn som spilleren. Hvis en spiller nægter at
deltage i disse foranstaltninger, skal dommeren
handle i overensstemmelse med  §12.9.

Mobiltelefonreglen er skærpet, så der nu ikke på
nogen måde er tilladt for spillerne at medbringe
elektronisk kommunikationsudstyr til spillestedet,
mens de spiller. Overtrædelse medfører ubetinget tab,
dog kan turneringsreglementet fastsætte en mindre
alvorlig straf. Dommeren kan foranledige visitation af
spilleren.

Hurtigskak

Tillæg A.1 Et ‘hurtigskakparti’ er et parti, hvor alle
træk skal fuldføres inden for et fastsat tidsrum på
mere end 10 minutter, men mindre end 60 minutter
til hver spiller, eller hvor den tildelte tid + 60 gange
hver tillægstid er mere end 10 minutter, men
mindre end 60 minutter til hver spiller.

Tidsgrænsen mellem lynskak og hurtigskak er 10
minutter mod tidligere 15. (Bemærk at partier med
10 minutters betænkningstid er lynskak og partier
med 60 minutters betænkningstid er normal skak).

Tillæg A.3 Turneringsreglerne gælder hvis

(a) én dommer overvåger højst tre partier og

(b) hvert parti bliver noteret af dommeren eller
hans assistent og, hvis muligt, ad elektronisk
vej.

Det er præciseret, hvad der kræves, for at
turneringsreglerne gælder.

Tillæg A.4 Ellers gælder følgende:

(a) Når hver spiller har fuldført ti træk,

(1) kan der ikke ændres på urindstillingen,
medmindre tidsplanen for arrangementet ellers
ville blive alvorligt påvirket.

(2) kan der ikke gøres indsigelse mod forkert
udgangsstilling eller forkert brætorientering. I
tilfælde af forkert placering af kongen er
rokade ikke tilladt. I tilfælde af forkert place-
ring af et tårn er rokade med dette tårn ikke
tilladt.

(b) Et ulovligt træk er fuldført, når spilleren har
trykket på uret. Hvis dommeren ser dette skal
han erklære partiet tabt for spilleren, forudsat
modstanderen ikke har udført sit næste træk.
Hvis dommeren ikke skrider ind, har modstan-
deren ret til at kræve gevinst, forudsat mod-
standeren ikke har udført sit næste træk. Partiet
er dog remis, hvis stillingen er sådan, at
modstanderen ikke kan sætte spillerens konge
skakmat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige
træk. Hvis modstanderen ikke stiller krav, og
dommeren ikke skrider ind, gælder det ulovlige
træk, og partiet skal fortsætte. Når mod-
standeren har udført sit næste træk, kan et
ulovligt træk ikke rettes, medmindre dette
aftales mellem spillerne uden indblanding af
dommeren.
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Tillæg B.3 Turneringsreglerne gælder hvis

(a) én dommer overvåger ét parti og

(b) hvert parti bliver noteret af dommeren
eller hans assistent og, hvis muligt,
ad elektronisk vej.

Det er præciseret, hvad der kræves, for at turnerings-
reglerne gælder.

Tillæg B.4 Ellers skal der spilles efter reglerne for
hurtigskak som i tillæg A2 og A4.

Bemærk her de ændrede regler for hurtigskak
(se ovenfor).

Tillæg B.5 Turneringens reglement skal angive om
tillæg B3 eller B4 er gældende for hele turneringen.

Det præciseres, at hele turneringen skal spilles efter
samme regler (man må altså ikke lade en eventuel
finalerunde med få deltagere spille med turnerings-
reglerne, hvis den øvrige turnering spilles efter de
specielle lynskakregler i B4).

Færdigspil

Tillæg G.1 ‘Færdigspil’ er den sidste fase af et parti,
når alle resterende træk skal udføres på begrænset
tid.

Tillæg G.2 Før en turnerings start skal det oplyses,
om dette tillæg finder anvendelse eller ej.

Tillæg G.3 Dette tillæg skal kun anvendes til
standardskak og hurtigskak uden tillæg (pr træk)
og skal ikke anvendes til lynskak.

Tillæg G.4 Hvis den spiller, der er i trækket har
mindre end 2 minutter tilbage af sin betænknings-
tid, kan han anmode om at der for begge spillere,
om muligt, indføres en tillægstid på 5 sekunder. pr.
træk, enten som tillægstid eller som ekstra tid i time
delay mode. Dette indebærer samtidigt et remis-
tilbud. Hvis dette afslås, og dommeren godkender
anmodningen, skal urene derefter indstilles med
den ekstra tid; modstanderen skal tildeles 2 ekstra
minutter og partiet skal fortsætte.

Tillæg G.5 Hvis artikel G4 ikke anvendes, og ...
[Tillæg G5 og Tillæg G6 er uændrede]

Hvis der spilles med en fast betænkningstid uden et
tidstillæg pr. træk (altså f.eks. 2 timer pr. spiller til
hele partiet eller 40 træk i 2 timer og derefter 15
minutter + opsparet tid til resten), kan man nu, hvis
man har under 2 minutter tilbage, anmode om, at der
indføres et tidstillæg pr. træk på 5 sekunder. Hvis

(c) For at kræve gevinst på tid skal kravstilleren
standse skakuret og underrette dommeren. For
at kravet kan tages til følge, skal kravstilleren
have tid tilbage på sit ur efter at skakuret er
stoppet. Partiet er dog remis hvis stillingen er
sådan at kravstilleren ikke kan sætte modstan-
derens konge skakmat ved nogen mulig
rækkefølge af lovlige træk.

(d) Hvis dommeren ser, at begge konger står i skak
eller en bonde på rækken fjernest fra dens
udgangsfelt, skal han vente til det næste træk er
fuldført. Så skal han, hvis den ulovlige stilling
stadig er på brættet, erklære partiet for remis.

Fristen for at gøre indsigelse mod forkert brikplacering
eller forkert urindstilling er nu 10 træk mod hidtil 3.

Første ulovlige træk bevirker tab af partiet (eller remis
hvis stillingen ikke giver mulighed for matsætning).

Reglen om, at dommeren ikke må påtale tids-
overskridelse, er udgået, så de almindelige regler
gælder (dommeren skal påtale tidsoverskridelse, og
hvis begge vinger er faldet, og det kan bestemmes,
hvis der faldt først, er partiet tabt for denne spiller).

Hvis begge konger står i skak, eller bondeforvandling
ikke er korrekt udført, skal dommeren erklære partiet
remis (hvis fejlen ikke umiddelbart rettes).

Tillæg A.5 Turneringens reglement skal angive om
tillæg A3 eller A4 er gældende for hele turneringen.

Det præciseres, at hele turneringen skal spilles efter
samme regler (man må altså ikke lade en eventuel
finalerunde med få deltagere spille med turnerings-
reglerne, hvis den øvrige turnering spilles efter de
specielle hurtigskakregler i A4)

Lynskak

Tillæg B.1 Et ‘lynskakparti’ er et parti, hvor alle
træk skal udføres inden for et fastsat tidsrum på 10
minutter eller mindre til hver spiller; eller hvor den
tildelte tid + 60 gange hver tillægstid er 10 minutter
eller mindre.

Grænsen mellem lynskak og hurtigskak er 10
minutter mod tidligere 15 minutter.

Tillæg B.2 De sanktioner, der er nævnt i artikel 7
og 9 af turneringsreglementet, skal være 1 minut
i stedet for 2 minutter.

Tidskompensationen til modstanderen ved lynskak
ved uretmæssig remiskrav og ved ulovlig træk er
1 minut i stedet for 2. �
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dette er muligt og imødekommes, indstilles urene til
denne funktion, modstanderen tildeles 2 minutter
ekstra, og spillet fortsætter som normalt. Anmodnin-
gen er også at betragte som et remistilbud. Hvis
anmodningen ikke (kan) imødekommes, gælder den
hidtidige bestemmelse om, at man kan kræve remis,
hvis man ikke mener, at modstanderen kan eller gør
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forsøg på at vinde ‘på normal vis’. Nyt er, at den
nuværende passus i §10.2d om, at dommerens
afgørelse er inappellabel, er slettet, således at hans
afgørelse nu kan appelleres til en eventuel turnerings-
komité (eller anden højere instans).

På vegne af Dansk SkakDommerforening,
Lars Johansen (formand)

MINDEORD

Peter Radil

Det bornholmske skakliv mistede 2. april en meget stor person-
lighed. Peter Radil kæmpede altid kompromisløst, om det var skak,
bordtennis, tennis eller fodbold, han spillede, men trods et brag af en
kamp tabte han til slut mod kræftsygdommen.

Peter var en af primusmotorerne for Fællesholdet på Bornholm,
og inden det bornholmske skakliv besluttede at sammenlægge alle
klubberne, var Radil i er årrække formand for Nordbornholms
Skakklub.

Rigtig mange kender nok mest Peter Radil fra skoleskakken. Han
blev i 1991 formand for BAUS (Bornholms Amts Ungdoms Skak
= skoleskak), og det var en fornøjelse sammen med ham at tage til
f.eks. DM, hvor vi indførte bordtennis, volleyball og fodbold  som
alternativ til lynskakken. Rønne Privatskole, hvor Peter var skole-
skaklærer, og Bornholms Amtsgymnasium, blev med årene meget
stærke inden for skoleskakken, og mange bornholmske børn husker
skakturene til Jarlsgård! Peter Radil var en stor inspirationskilde og
et spændende menneske. Han vil blive savnet.

Jørgen Holmstrøm

Advokat Birger Hagstrøm, næstformand i

Allerød Skakklub, sikrede en effektiv og

korrekt, men også hyggelig og munter

afvikling af auktionen.

Senior-EM for hold

Danmark lagde stærkt ud med 7
matchpoint af 8 mulige i de fire før-
ste runder af seniorernes hold-euro-
pamesterskab i Sibenik, Kroation,
bl.a. 2½-1½ mod højtratede Italien.
Men så var modstanderen Rusland
med tre stormestre og et ratingsnit
på over 2500, og det gav – som i
både 2012 og 2013 – hverken match-
eller brætpoint til danskerne. Yder-
ligere to sejre og to nederlag i de
sidste fire gav Danmark en solid pla-
cering som nr. 12 med 10 match-
point og 18 brætpoint (Jens Kristian-
sen 4½/8, Bjørn Brinck-Claussen
2½/7, Bent Sørensen, 3½/7, Jørgen
Jørgensen 3½/7, Pouelsten HolmAuktion i Allerød Skakklub

Hele 177 lots skulle under hamme-
ren i løbet af auktionen hos Allerød
Skakklub 30. marts. Mest bøger, lige
fra gedigne klassikere til mere for-
gængelige værker, men også skak-
CD'er og rariteter som f.eks. et skak-
sæt til en picnic på stranden!

Allerød Skakklub gentager givet-
vis arrangementet, og alle er vel-
komne. Information kan findes på
klubbens hjemmeside, og ideen er
hermed givet videre til andre klub-
ber, som på én gang kan give med-
lemmerne en god aften med skak,
fornyelse i samlingerne, og lidt penge
til klubben. Allerøds salær var 10%
af budprisen.

Også på det vigtige område ung-
domsarbejde er klubben godt med. I
foråret fik Jesper Schultz-Pedersen
således Allerød Kommunes ‘mini-
lederpris’ for sit mangeårige junior-
arbejde i klubben.

Grabow 4/7). Medaljerne gik til
Rusland 16 mp. / 29 pts., Kroatien
16 mp. / 24 pts., Slovakiet 13 mp. /
22½ pts. Sverige blev bedste nordi-
ske hold med 12 mp. / 21 pts. på 6.
pladsen, og i modsætning til Dan-
mark, som kun stillede med et enkelt
hold, havde Sverige hele fem hold
med blandt de i alt 36 hold til start.
Det gav bonus for 5. holdets top-
bræt, redaktør, skakhistoriker og ak-
tiv blogger Lars Grahn, som blev
topscorer på førstebrættet med 7½
point af 9, et halvt point mere end de
øvrige på holdet scorede tilsammen.

www. sent2014.crochess.com

www. ask-skak.dk/

Foto: tr.
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Opgaveforklaring
13696.  Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i tolvte halvtræk. Sort
hjælper til.

Løsninger til nr. 2/2014
13686. Sam Loyd, 1859. 1. Dc8 med
træktvang.
13687. Lobusov, 1987. Der var des-
værre en beklagelig diagramfejl. Der
skal tilføjes et hvidt tårn på f2. Løs-
ningen er 1. Lb6! med træktvang.
Forførelser: 1. Lc3? Træktvang.
Men 1... Dd6! 1. Le3? Træktvang.
Men 1... Dc3! 1. Lc5? Truer 2. Db3.
Men 1... Df4! 1. Le5? Truer 2. Tg3†,
men 1...Dc4!
13688. Macleod, 1978. 1. Lf3! Truer
2. S7e5 fulgt af 3. Sc6. Sort har to
hovedforsvar med dronningen langs
femte række. A) 1... Dd5 2. S3e5
(ikke 2. S7e5? Dxd4/Dc5) og 3. Sc6,
B) 1... Db5 2. S3c5 (ikke 2. S7e5?
Lxg5/Dc5) og 3. Sb7. Desuden har
sort forsvarene 1... Dxg5 2. Txg5†
Lxg5 3. Lc3 samt 1... Sxc7 2. bxc7
og 3. Lb6 mat.
13689. Rehm, 1973. En strengt lo-
gisk opgave. 1. Td2? Da2 2. Lxa2

�

�

�

�

exf3, og Hvid har ikke mat med 3.
Lb1. 1. Td1 Db3 2. Lxb3 exf3, og
Sort har dækket for mat på c2. Der-
for skal Sort tvinges til at dække for
første eller anden række med løbe-
ren. 1. Tg6! Le1 2. Td2 Da2 3. Lxa2†
og 4. Lxe6, eller 1... Lf2 2. Td1 Da2
3. Lxa2 og 4. Lxe6.
13690. Petkov, Gandev, 1972. Et
mesterværk med perfekt enhed mel-
lem de tre løsninger. A) 1... fxg3 2.
La7 g2 3. Ke3 mat, B) 1... Tg1 2.
Td8 Tg2 3. Kd3 mat, C) 1... Th2 2.
Ta5 Tg2 3. Ke5 mat. I alle tre løs-
ninger spærrer Sort for Lh1’s ad-
gang til Lf3. I alle tre løsninger spil-
ler Hvid i sit første træk henholds-
vis sin løber og sit tårn forbi et så-

kaldt kritisk felt, så kongen ikke si-
den vil spærre for brikken. Bemærk,
at opgaven er konstrueret så elegant,
at a7 (løsning 1), d8 (løsning 2) og
a5 (løsning 3) er de eneste felter, som
løber/tårn kan betræde uden at mat-
terne ødelægges.
13691. Minski, 2014. 1. Se4 Ke3 2.
Kg1 f2! 3. Sxf2 Kd2 4. Sa2 Lc2 5
Se4† Kd1 6. Sac3† Ke1 7. Sg5!
Lxb1 8. Sf3 mat. 7. La2 Lb3 8. Sg5
vinder også, men ét træk senere.
Dette kaldes en tidsspilde-dual, og
er alment accepteret i studier.

Ligesom i Skakbladet nr. 1 og 2 er
opgaverne udvalgt og kommenteret
af Steffen Slumstrup Nielsen.

Hvid trækker og holder remis.

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold



v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Kevin Casey: ‘Ufuldstændighed er
ikke skakspillets tragedie, men sna-
rere dets attraktion.’

(‘Australian Chess Brilliancies’,
2009)

Jens Enevoldsen: ‘Der er blandt
mange Skakmestre en sygelig Til-
bøjelighed til kritikløst at sikre sig
Løberparret.’

(‘Centrum’, 1944)

Davor Palo: ‘Jeg har altid syntes,
at skole er noget ekstremt kedeligt
noget, men man kunne nok ikke læse
i en skakbog ret længe i skolen, før
man blev smidt ud. Så jeg var smart:
Skriver man brikkernes placering
ned på et stykke papir, ligner det jo
bare notater. Og så kan man sidde
og knække opgaverne i hovedet, når
man sidder og har time i skolen.’

(davorpalo.com, 1. marts 2014)

Jakob Vang Glud: ‘Man ville blive
skør i bolden af hele tiden at se på
skak.’

(Skakbladet nr. 6, 2005)

Evgenia Hansen: ‘Arbejdet med
logiske strukturer som skak, mate-
matik eller anden abstrakt tanke-
aktivitet i en tidlig alder gør, at disse
børn får lettere ved at tilegne sig ny
viden, at analysere nye strukturer,
at inddrage flere aspekter og frem-
stille mere nuancerede og kom-
plekse løsninger end deres jævn-
aldrende kammerater, der først bli-
ver præsenteret for abstrakte struk-
turer senere i deres liv.’
(‘Illusionen om fællesskab’, 2008)

Genna Sosonko: ‘Det 21-århund-
redes skak er lige så forskellig fra
før-computer skakken, som syma-
skinen er fra de syersker, der syer i
hånden.’
(‘The World Champions I Knew’,

2013)

Mikhail Botvinnik: ‘Jeg var i stand
til at besejre den brillante [Mikhail]
Tal, da jeg var 50 år gammel. Det
skete, fordi Tal aldrig studerede
skak seriøst.’

(Novoe Russkoe Slovo,
2. nov. 1983)

Lewis Carroll: ‘Det er et stort spil
skak, de er i færd med at spille – det
dækker jo hele verden – hvis det her
da er verden. Det er vel nok mor-
somt! Hvor ville jeg ønske, at jeg
var med! Det gjorde ikke noget, at
jeg kun var en bonde, bare jeg måtte
være med – men jeg ville naturlig-
vis hellere være dronning.’

(‘Bag spejlet’, 1992)

Levon Aronian: ‘Det er ikke no-
get, man bryder sig om at indrøm-
me, men ideerne til de gode og uven-
tede træk får man tit i ren despera-
tion.’

(Crestbook.com, 24. juli 2011)

Gary Lane: [... som kommentar til
dem, der scorede lavest i hans
kombinationsøvelser] ‘Skak er ble-
vet spillet i over 2000 år og du må
forvente, at der vil gå lige så lang
tid, før du bliver god til spillet.’

(‘Find the Winning Move’, 2004)

Yahya Hassan:

EN AF DE ANDRE SPILLEDE SKAK MED EN PÆDAGOG

JEG ADVAREDE HAM MOD ET DÅRLIGT TRÆK

PÆDAGOGEN SAGDE CELLE NU

JEG SAGDE HVORFOR OG HAN SAGDE FORDI

DET ER MIG DER HAR NØGLEN JEG VIL IKKE DISKUTERE DET

(‘Yahya Hassan’, 2013)

Bent Larsen: ‘Her var jeg længe
om at afslå et remistilbud. Ganske
vist anså jeg min stilling for chance-
rig, men jeg havde dårlig mave!’

(‘Alle brikker angriber!’, 2010)

Jens Peter Toft: ‘Vi Skakspillere
er jo saadan indrettede, at vi ikke
har Tanke for andet end vort kære
Skakspil, naar vi mødes. Der ‘snak-
kes’ nok meget i klubberne; men det
er altid Skak, det drejer sig om.
Under alvorlige Partier eller Tur-
neringer er Snakken derimod band-
lyst, og selv de faa Tilskuere, som
ved vore store Turneringer finder
Vej til lokalerne, bliver hurtigt klare
over, at det gælder om at lukke
Munden, mens Hjernen arbejder.’

(Arbejder-skak, oktober 1943)

Nigel Short: ‘Viorel Bologan er en
anden stormester, hvis optimisme
er berømt/berygtet. Giv ham en hvil-
ken som helst stilling, og han vil
hævde, at han står bedst. Vend så
brættet om, og han hævder stadig-
væk, at han står bedst.’

(New in Chess nr. 1, 2012)

Nigel Short.
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Bøger

Bogen om Magnus Carlsens vej til
verdensmesterskabet tilhører genren
biografier og selvbiografier af barne-
stjerner, hvilket ikke altid fører til et
vellykket resultat. Men i dette tilfæl-
de er der kommet en god bog ud af
det – både interessant i indholdet og
veloplagt fortalt.

Bogen følger kronologisk Mag-
nus Carlsens karriere fra miniput til
verdensmester. Undervejs får forfat-
teren lejlighed til at fortælle mangt
og meget om alle mulige forskellige
ting med tilknytning til skak, herun-
der skakhistorie og forsøg på at be-
svare dybe spørgsmål om, hvad der
skaber skaktalenter og vidunder-
børn.

Selv om meget af det har præg af
lommefilosofi, er der hele tiden
fremdrift i den underholdende for-

tælling. Der skildres et tæt familie-
sammenhold i Carlsens familie med
far, mor og Magnus og hans tre sø-
stre. Et højdepunkt var, da hele fa-
milien tog et sabbatår og kørte rundt
i Europa i en gammel ‘kasse’ for at
følge Magnus forsøg på at score
stormesternormer i 13-års alderen.

Der lægges endvidere stor vægt
på at fortælle, at det altid har været
lysten, der driver værket for Mag-
nus Carlsen. Ikke skemaer og
tvungne skaklektioner. Da Magnus
Carlsen i et års tid havde samarbej-
det med Kasparov, valgte han atter
at gå sine egne veje for selv at kunne
træffe beslutningerne.

Bogen indeholder, så vidt jeg kan
se, ikke en eneste trykfejl, men der
er mærkeligt nok masser af faktu-
elle småfejl og unøjagtigheder, især
hvad angår skakhistorien.

Der er mange udmærkede citater
i bogen. Da Magnus Carlsen som 13-
årig havde tabt en hurtigskakmatch
på to partier mod Kasparov, sagde

Arne Danielsen: Mesteren – skak-
fænomenet Magnus Carlsen. Over-
sat fra norsk af Morten Mikkelsen.
Originaltitel: Mesteren – Magnus
Carlsen og sjakkspillet. 327 sider,
Turbine forlaget 2014.

han: ‘Jeg skulle have vundet med
hvid. Med sort spillede jeg som et
barn.’

Erik Andre Andersen

Som sikkert mange andre begynder
jeg læsningen af Skakbladet med
Bent Kølvigs faste side Tag stilling!
med taktiske øvelser. 25 år med
samme skakspalte uden afbrydelser
er en stor præstation, og det er der-
for en rigtig god idé, at Kølvig med
kyndig redaktionsbistand af Thor-
bjørn Rosenlund har fejret sit ju-
bilæum med en bog indeholdende

780 af de bedste eller mest præg-
nante/instruktive opgaver. De er for-
delt på 130 sæt med hver seks opga-
ver. Nogle gange er flere opgaver
bundet sammen af fælles temaer,
men ellers er de spredt mellem
opgavesættene, og man kan lede dem
frem i registret over begreber og
motiver. Kølvig har kontrolleret løs-
ningerne med computer, hvilket er
naturligt og prisværdigt, men man
må endnu en gang konstatere, at med
den elektroniske overdommers ind-
tog er det ikke længere værd for
amatøren at bruge tid på at finde
huller i mestrenes analyser.

Det imponerende ved Skakbladets
Tag stilling! er i og for sig ikke op-
gaverne, for næsten alle skakblade
har taktikopgaver, men deres bredde.
Kølvig har i et kvart århundrede hver
eneste måned leveret opgaver, som
spænder vidt, både styrkemæssigt og
kronologisk. Eksemplerne går fra
superstormesterens skønhedsparti til
amatøren, som spiller sit livs kom-
bination, fra de seneste turneringer
tilbage til 1800-tallet. Når danske

divisionsspillere optræder på samme
side som verdensmestre, så giver det
en rar fornemmelse af skakspillets
grundlæggende lighed, og demon-
strerer, at også amatører på deres
ydmyge plads en enkelt gang kan
præstere det smukke og sublime.

Undervejs faldt jeg over et godt
eksempel på Kølvigs kommentarer,
når han er allerbedst (kast først et
blik på diagrammet):

Hilmar Olsen

A. Jacobsen

D.A.S. Påskestævne, Århus 1958.

‘Lille Jacob’ var i halvtredserne en
kendt arbejderskakspiller. Han op-
nåede at blive forbundsmester i

6

126

A. Jacobsen

Forbundsmester

i D.A.S. 1950

(nærskak) samt

1949/50

og 1950/51

(k-skak).

Bindinger!
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Skakfænomenet

Magnus Carlsen

Tag stilling ! –

780 taktikopgaver
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Tag stilling!

1. Mikhail Tal
Martin Farwig

Simultan, Hamburg 1960. Den unge
verdensmester havde vundet en bon-
de, men var nu kommet slemt på
spanden. Heldigvis for ham spillede
modstanderen her 1... Dg2†?! og til-
bød remis. Det blev straks modta-
get. Sort havde i stedet kunnet vinde
med 1... Dc4†! 2. Te2 Tae8! 3. Tae1
Dd3 med den uparérpare trussel 4...
Te7. ½-½.

2. Tarasov
Assadov

USSR 1978. 1. Dh4 Tg1† etc. ville
bare koste h-bonden. Noget bedre
var 1. Df6† Dg7 2. Te7!!, og Sort
måtte give op. 1-0

3. Per Inge Helmertz
Thomas Ernst

Malmö Open 1994. 1. f4? Nøgleor-
dene: Overseelse og overbelastning!
Desværre overså Hvid et vindende
supertræk. Løberen skal jo beskytte
feltet a8, så i stedet ville 1. Se6!!
have kostet Sort mindst en kvalitet:

a) 1... Dxe6 2. Ta8†.
b) 1... Tb1† 2. Txb1 Dxe6 3. Dxe6†

Lxe6 4. Txb6 og Hvid vinder.
c) 1... h6 2. Dg6† Kh8 3. Dxh6†

Kg8 (3... Dh7 4. Df6† Kg8 5. Df8
mat!) 4. Dg6† Kh8 5. Dxh5† Kg8 6.
Sc7 Tc5 7. Sxd5 Txd5 8. Ta8†!

I partiet kom 1... Ta5 – og Sort
vandt. 0-1

4. K.V. Christensen
Peder Gram

DM mesterklasssen, Århus 1948. 1.
Lg6! Eller 1. Df3! Tb8 2. Lg6! Tb7
3. Lxf7 etc.

1... Tb6 2. Dc2. Godt nok til ge-
vinsten. Men ikke så lidt bedre var
2. Dg3 Sd7 (2... Tab8 3. Lxf7 Dd8 4.
Tcd1) 3. Sxf7† Kg8 4. Sxh6†! gxh6
5. Le4† etc. 2... Sd7 3. Sxf7†. Hvid
vandt naturligvis. 1-0

5. Rolf Schottenheim
P. Hasemann

K-skak 1955-58. Et tilstrækkeligt
forsvar var 1... h6! f.eks. 2. Dc4 Dd6!

etc. med gevinst. Langt bedre var dog
modangrebet 1... Txg2†!! 2. Kxg2.
2. Kh3 Th1† 3. Kxg2 Db7† 4. Tf3
Txh4.

2... Dxb2† 3. Kf3 Td3† 4. Kf4
Db8 mat! 0-1

6. Harry Svenn
Ove Kinnmark

Göteborg 1970. 1. Df5! Dobbelt-
trussel med pointen kvalt mat. Sort
opgav. 1-0

7. Ottokar Martius
Jürgen Dueball

Kassel 1970. Den hvide dame er
bundet til forsvaret af den livsvig-
tige bonde på e4. Så en aflednings-
manøvre med 1... Td2! ser godt ud:
2. Dc4 Tgg2 etc. Men også 1... Te2!
2. Sg3 Txg3! vinder nemt.

Dueball spillede det allerstærke-
ste – og flotteste – træk: 1... Db6!!,
som fik modstanderen til at erkende
sit nederlag. Nok efter at have beset
2. Dxb6 Lxe4 samt mat efter
afdækkerskakken. Heller ikke 2. Tg1
Dxb2! eller 2. b4 Dxd4 3. Sxd4 Lxe4
4. Sf3 Tg1†! ville redde ham. 0-1

8. Harri Laakso
Petro Suvanto

Helsinki 1988. 1... Lf3!! Så vil 2.
gxf3?? exf3 og slag på h3 være en
hurtig død. Der truer ubarmhjertigt
2... Lxg2! 3. Kxg2 Dxh3† 4. Kg1
Dh2† 5. Kf1 Tf6 6. Te2 Dxg3 med
tilintetgørelse.

2. Dc4 for at komme til hjælp på
f1. 2... Lxg2! 3. Kxg2 Dxh3† 4. Kg1
Tee6. Eller 4... Dh2† 5. Kf1 Tf6 6.
De2 Dxg3 etc. 5. De2. 5. Dc2 f5!
samt 6... Teg6. 5... Teg6. Matten på
h1 lader sig ikke afvende fornuftigt.
0-1

9. Pape
Roth

Löbau 1924. Før eller siden måtte vi
da også her (gen)se denne klassiker,
hvor Hvid reddede sig med det
studieagtige 1. d6!! exd6 2. Kd3!
Lxg3 3. a5 d5 4. a6 Lb8 5. a7 Lxa7
pat! ½-½

... BØGER

Dansk Arbejder Skakforbund, men
var nok lidt af en caféspiller.
Således var dette parti begyndt med
trækkene 1. e4 g5?! og i den an-
førte stilling var han da også kom-
met slemt i knibe.
Hvid kunne med 1. Dxd5 have sik-
ret sit forspring. I stedet opdagede
han en smart binding af den sorte
løber og trak ...
1. Texd5?  ... som også ved første
øjekast ser flot ud. Men så fik Lille
Jacob sit livs øjeblik. Med ...
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Bent Kølvig: Tag stilling! 780 taktik-
opgaver fra 25 år i Skakbladet. 278
sider m. illustrationer, register over
navne og taktiske begreber. 250 kr.
Forlaget OnBoard 2014.

1... Dxg2†!! 2. Kxg2 Lxc6  ... over-
førte han bindingen til Hvid og
vandt tårnet samt partiet.
Den overraskende kombination
blev bragt i flere udenlandske blade
og bøger og indbragte sin ophavs-
mand en lille bid af den udødelig-
hed, der er menneskets stræben.
0-1

 Sådan kan det gøres. Skak, historie,
biografi og lidt livsfilosofi i ét.

Dan H. Andersen

Løsninger til taktikøvelserne side 37.
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Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer samt Elo-
ratede lyn- og hurtigturneringer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle arrangører kan gratis lægge
indbydelser på Dansk Skak Unions
hjemmeside www.skak.dk.

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

Elo-rating:
FIDE administrerer Elo-rating i tre
kategorier, så også lyn- og hurtigskak
kan rates.
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet af FIDE, skal det fremgå af
indbydelsen og senest 14 dage (for
normgivende turneringer dog 40
dage) før 1. runde meddeles til
DSU’s ratingkomité v/ Leif Jensen:
ratingkomite@skak.dk.

K = Koordineret turnering
H = Hurtigskak
L = Lynskak
E = Elo-ratet turnering

www. skak.dk

+ 'Indbydelser'

Kommende

turneringer

Syddjurs sommer EMT 2014 K
E

21/7 - 25/7. – Kl. 19.00 på følgende
datoer 21/7, 22/7, 23/7, 24/7 og 25/7.
– Indskud: 150 kr. – Præmier 1. plads
500 kr., 2. plads 200 kr. – Elo-rates
hvis muligt. – Max. 30 min. for sent
fremmøde. – Se mere information på
www.syddjursskakklub.dk.

Herning Byturnering 2014 K
E

18/8 - 29/9. – Herning Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders  Elo-ratet
og koordineret EMT følgende 7 man-
dage: 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9
og 29/9. Udsatte partier kan spilles
torsdagene 4. og 25. september. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler. –
Spilletid: Kl. 19-slut. – Spillested: Ve-
stervangskolen, Kantinen, Vester-

gade 82, 7400 Herning. – Turnerings-
form: Der spilles i 8-mands grupper
og evt. sidste gruppe som Monrad. –
Ved fremmøde senere end 30 minut-
ter efter partiets start dømmes man
som taber. – Betænkningstid: 90 mi-
nutter til 40 træk plus 30 minutter samt
opsparet tid til resten af partiet, med
tillæg af 30 sekunder pr. træk fra før-
ste træk. – Indskud: 150 kr. pr. per-
son. – Præmier: Hele indskuddet mi-
nus EMT-afgift går til præmier. –
Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/
vand, brød og slik. – Tilmelding se-
nest: mandag, den 11. august 2014 til
Steen Juul Mortensen, Marievej 7,
Snejbjerg, 7400 Herning, tlf. 97 16
21 67, eller meget gerne pr. email til
følgende adresse: steenjuul@post.-
tele.dk. – Vel mødt i Herning.

Aalborg Byturnering 2014 K
E

19/8 - 11/9. – Aalborg Skakring ind-
byder hermed til en 7 runders EMT -
turnering, som spilles tirsdage i Aal-
borg og torsdage i Nørresundby i pe-
rioden 19/8 - 11/9 2014. – Betænk-
ningstid: De to øverste grupper: 40
træk på 1½ time, derefter 15 min. til
resten + 30 sek. for alle træk. Øvrige
grupper: 40 træk på 1 time og 45 min.,
derefter 15 min. til resten, men uden
tillægstid. – Turneringen Elo-rates i
muligt omfang. – Indskud 150 kr. –
Tilmelding senest 15. aug. 2014 til S.
Aa. Sørensen, tlf. 98 19 25 17. – Se
mere på bytur14.skakteam.dk.

Damhus-

mesterskabet 2014 K
E

2/9 - 21/10. – Damhus Skakklub in-
viterer til koordineret turnering tirs-
dagene den 2/9, 9/9, 16/9, 23/9,
30/9, 7/10 samt 21/10 med reserve-
dag 14/10, alle dage med start kl. 19.
Hvis en spiller kommer mere end én
time for sent, er partiet tabt. – Tur-
neringsform: Mestergruppe + basis-
grupper. Mestergruppen er primært
åben for spillere med over 2100 i DK-
eller Elo-rating. Der spilles i 8-mands
grupper. Nederste gruppe evt. Mon-
rad. Endelig gruppeinddeling afhæn-
ger af tilmeldingerne og sker på bag-
grund af aktuel rating. Alle grupper,
der opfylder kravene, vil blive Elo-
ratet. – Betænkningstid: 40 træk på
2 timer og ekstra 30 min. til resten af
partiet. – Spillested: Damhus Skak-
klub, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre.
Huset er røgfrit. For at sikre optimale

spilleforhold begrænses deltageran-
tallet til 32. – Indskud: Alle grupper
kr. 130, som betales før første rundes
start. – Præmier: Hele indskuddet
minus EMT-afgift. 1. præmie i me-
stergruppen er kr. 1.500. – Tilmel-
ding: Senest søndag den 24/8 til Ernst
M. Hansen, tlf. 44 94 64 59, med an-
givelse af navn, klub, rating og tele-
fonnummer. Andre muligheder er
email: bjorn.enemark@get2net.dk,
eller på klubbens hjemmeside:
www.damhusskakklub.dk, hvor del-
tagerlisten løbende vil blive ajourført.

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Tidsskrift för Schack
#9/1902;  #3/1926
og #5/1928.

Schackspelaren
#1-12/1932; #1 og #5/1933.

Arbejderskak
#1—2 og #4/1931;  #2 1932.

Talvbladid (Færøerne)
alle utgivne nummer.

Norsk Sjakkblad
1906, 1908
#4/1959;  #1/1960;
#1/1961; #2—5/1968
#5/1969.

Deutsche Schachzeitung
1846, 1856, 1858,
1859, 1876.

Fernschach
#12/1932.

Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel.  +46 733 264 033
callerland@gmail.com

Indbydelser på Nettet
Se flere indbydelser samt turnerings-
kalender på Dansk Skak Unions hjem-
meside: www.skak.dk.
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
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Gode skakbøger ...
Bent Kølvig:
Tag stilling!
780 instruktive partistillinger fra Skakbladets
taktikøvelser gennem 25 år. Præsenteret som
opgavesæt med seks diagrammer, og løsninger
på efterfølgende side.
Læseren skal tage stilling, præcis som spillerne
skulle det, dengang partiet opstod på brættet, og
løsningerne er kommenteret, så opgaverne giver
udbytte uanset spillestyrke, fra begynder til
stormester. 280 sider, hæftet. 250 kr.

Jan Løfberg:
LARSEN – Bind 1, 1935-1965
En komplet samling af Bent Larsens bevarede
partier og samtidig en vidende og veloplagt
biografi om dansk skaks største navn gennem
tiderne. Et hovedværk i dansk skakhistorisk
litteratur.
Luksusudgaven til alle samlere og klubber:
Indbundet, garnhæftet, helbindsbog med
smudsomslag, imiteret læder, læsebånd
og topsnit. 1100 sider. 949 kr.
Eller som paperback: 449 kr.

Judit Polgar:
Judit Polgar, vol. 2
Denne bog fortsætter det unikke projekt,
hvor en af de største spillere i vor tid skriver
sin personlige rejse til toppen som
en køreplan for alle, der ønsker
at forbedre sig i skak. I dette bind
fortæller Judit historien om sin
udvikling fra teenager-stormester
til top-10 superstjerne.
Judit Polgar har rangeret som nr. 1
på kvindelisten fra 1989 til i dag.
I 2005 deltog hun som den eneste
kvinde i skakhistorien i VM-finalen
for mænd. 392 sider. 225 kr.

Houdini 4
Så er der en ny opdatering
af en af verdens stærkeste
chessengines. 750 kr.

... og software


