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I slutningen af juni hentede Køge Realskole på fornem vis en fjerdeplads i yes2chess

finalestævnet i London. Det markerede på sin – og fin – vis starten på DSU's nye

målrettede indsats for at brede skakken ud til de mange børn, som skoleskakken så

succesfuldt har introduceret til spillet. I den kommende sæson bliver der fulgt op

med et landsdækkende ungdoms grand prix, der henvender sig til både nye og

eksisterende skakspillere.

Sondex Cup i Kolding og Horsens Lang Weekend har de senere år oplevet fulde

huse. Odensemesterskabet 2014 fik stort deltagertal, DM i 2015 oplevede en stor

stigning i deltagertallet, og Politiken Cup ser i skrivende stund ud til at blive den

største open i Danmark nogensinde, med måske over 400 deltagere. Rigtig mange vil

gerne være med i de store begivenheder, med det sociale liv og de oplevelser der

knytter sig til dem.

I Brønderslev starter en ny skakklub i samarbejde med bl.a. den lokale skoleskak.

Et initiativ som bliver spændende at følge, og i Præstø fortsætter de stille og roligt

deres solide arbejde, der kombinerer det skaklige med det sociale i et stærkt

fællesskab.

Vi skal lære af de gode eksempler, som der er masser af rundt omkring i landet.

Rekruttering og fastholdelse går hånd i hånd. Vi har et godt produkt og de bedste

forudsætninger i mange år for at vende udviklingen. Vi skal stå klar med gode

tilbud til nye skakinteresserede, og vi skal byde på masser af gode oplevelser til de

etablerede medlemmer.

Vi skal have arbejdstøjet på rundt omkring i klubberne, og yde en aktiv indsats

uden at skele for meget til, om den ene eller anden klub høster frugterne af arbejdet,

der skal gøres. Får man ikke selv et nyt medlem, så er det næstbedste vel, at nabo-

klubben får ét, man kan spille imod!

I skrivende stund afvikles der sommerskaklejr på Tjele Efterskole. Når skoleåret

starter op til august er det takket være ansættelse af GM Allan Stig Rasmussen og en

imødekommende forstander igen blevet muligt at følge en skaklinje på Tjele.

Der er mange muligheder for at sige ja til skak – vi skal blot etablere dem.

Poul Jacobsen

Skak skal være

et tilbud til alle
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alt har givet sin gode hjerne lavere
rang end hjertet.

Som aktiv skakspiller er Hvene-
kilde nok i dag mest synlig ved efter-
analyserne, der kan udvikle sig til
veritable shows, men af hensyn til
nytilkomne bør det måske nævnes,
at Hvenekilde i sine yngre år var
blandt landets allerstærkeste spillere
og f.eks. vandt det åbne københavns-
mesterskab 1964 foran stormestrene
Bent Larsen og Fridrik Olafsson.

På brættet har han altid haft mo-
det til at vælge det spektakulære, og
det er nok samme fandenivoldskhed,
der gjorde ham til det indlysende
valg, når Kasparov skulle have ver-
balt modspil i KB-Hallen, eller Det
Ny Teater manglede en scenevant
konferencier til sin store match mel-
lem Bent Larsen og Curt Hansen.

Ikke overraskende var der også
bud efter Hvenekilde til organisato-

FØDSELSDAG

Jørgen Hvenekilde 80 år

Nu Jørgen Hvenekilde 29. august
fylder 80 år, må han være gammel
nok til at høre sandheden. En lidt
sentimental og blødagtig sandhed af
den slags, han aldrig selv ville ofre
ord og opmærksomhed: Dansk Skak
Union holder jo af manden! For selv
når man dukker hovedet for ikke at
blive spiddet af et skarpt argument
eller en målsøgende vits, er man al-
drig i tvivl om, at Hvenekilde trods

riske opgaver i Dansk Skak Union,
og  karakterisk for ham var intet for
stort, intet for småt. Topskak og
landspolitik i elegant habit det ene
øjeblik, for det næste iført krøllede
shorts og med en bold under armen
at fløjte en fodboldkamp i gang på
en skoleskaklejr.

Hvenekilde trives dog formentlig
allerbedst i rollen som Dansk Skak
Unions hofnar. Ham, der i virkelig-
heden er kløgtigere end regenterne,
og som den eneste kan slippe godt
fra at sige dem de sandheder, de så
hårdt trænger til at høre.

Og det var så endnu en sentimen-
tal sandhed på dagen – hjertelig til
lykke!

Thorbjørn Rosenlund

RECEPTION: Fredag den 4. sept.
kl. 17.00 i Kulturhuset, Islands-
brygge 18, 2300 København S.

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

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

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

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

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

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

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

Yes2Chess

Dansk Skak Union har sagt ja til et
samarbejde med det nordiske finans-
selskab EnterCard som lokal part-
ner i et internationalt projekt, der
skal træne bankfolks analytiske ev-
ner gennem skak. Udmærket i sig
selv, men det interessante for Dansk
Skak Union er især en internet-ba-
seret skoleturnering for børn op til
tolv år, som kan bidrage til at skabe
interessse for skak blandt de helt
unge.

Køge Skak Skole har påtaget sig
at lede den danske del af projektet,
og efter en i hast arrangeret udtagel-
sesturnering sammen med hold fra
Randers, kunne Køge Private Real-
skole hente en pæn fjerdeplads i i
London i finalestævnet for sidste års
turnering.

Når aftalen bliver formaliseret, er
det et delmål, at 500 danske børn via
deres skole bliver registreret som
brugere på turneringens server.

12-årig FIDE-mester

Filip Boe Olsen fra Nordre Skakklub
i Århus er i en alder af blot 12 år nået
op på 2342 i FIDE-rating og er ble-
vet udnævnt til FIDE-mester som
landets yngste.

Sommerlejr på Tjele

Skakken er vendt tilbage til Tjele
Efterskole, og i starten af juli var
der skaksommerlejr med 120 delta-
gere under ledelse af bl.a. GM Allan
Stig Rasmussen. Med skak, sport og
mange nye venskaber.

www. yes2chess.org/

www.skaklejr.dk

www. skaklejr.dk

Filip Boe
Olsen.
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Dansk Skaksalg

Kære skakspillere

Nu er vi ved at være på plads efter vores overtagelse af ansvaret for driften.
Vi ved, at mange af jer er begyndt at handle i udlandet. Det behøver I ikke længere!
Vi er i fuld gang med at tilrette priser på webshoppen, så de modsvarer priser påforlag, udenlandske webshops m.m. Det er vi faktisk stolte af at kunne gøre, denhøje danske moms taget i betragtning.

Derfor vil rigtig mange titler og produkter fremover være sat ned i pris.
Vi ved, at for mange af jer betyder god service meget for, hvor I handler
Fra medio august har vi alle hverdage daglig ekspedition og afsendelse af ordrer,der er indgået inden kl 16. Vi bruger Post Danmark, da de også bringer dinepakker ud lørdage.

Mail besvares fremover dagligt, mens telefontiden indtil videre er uændret.
Vi er ved at rydde op i shoppen, så den bliver mere brugervenlig. Det betyder blandtandet, at de nye titler vil stå øverst i varegrupperne sorteret efter udgivelsesår.

Venlig hilsen
Dansk Skaksalg

Vi er Dansk Skak Unions egen specialforretning,
der sælger skakbøger, brikker, brætter, ure og andet
tilbehør til både spillere, klubber, institutioner og
private. Det er vi stolte af og vil leve op til ansvaret.

Besøg os på www.skaksalg.dk eller på , hvor nye produkter vil blive præsenteret.

Doris Banasik
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Ivan Sokolov: ‘Jeg kunne vældig
godt lide Spasskijs spillestil. Jeg
synes, at han er stærkt undervurde-
ret som verdensmester, og han har
slet ikke fået den plads i skak-
historien, som han fortjener. Han var
alsidig og meget stærk, måske en af
de allerbedste verdensmestre.’

(Chessbase.com, 8. januar 2015)

Peter Heine Nielsen: ‘Ambitio-
nen om at undgå forkerte vurderin-
ger og ikke lave fejl er at jagte et
håbløst ideal. Larsen fortalte mig
engang, at det, skak reelt går ud på,
er, at lægge modstanderen under
pres. Så kommer fejlene af sig selv.’

(Skakbladet nr. 6, 2006)

Pia Cramling: [... med et tip til de
spillere, der gerne vil blive bedre]
Find den træningsform og de turne-
ringer, som passer dig bedst, så skal
det nok blive både godt og sjovt.’

(‘Cellavision Chess Cup 2015’)

Jens Enevoldsen: ‘Skak er et spil
og ikke en matematikopgave.’

(’30 år ved skakbrættet’, 1952)

Peter Øvig Knudsen: ‘Lises ven-
ner og utællelige nye bekendtskaber
væltede ud og ind – BZ'ere og punks,
malere og gøglere, Bhagwandisci-
ple, christianitter og skakspillere.’

(‘Min generation’, 1997)

Evgenia Hansen: ‘Skak satte de
maskuline værdier i fokus: Hårdt
arbejde, mål og resultater, koncen-
tration og arbejdsdisciplin.’

(‘Livskompetencer & Skole-
tests’,2007)

Unge mod gamle

Seniorerne vandt over juniorerne i
den årlige hurtigskakmatch i Chess
House i Århus. Holdenes otte spil-
lere mødte alle modstanderholdets
spillere, og efter skiftende føringer
lykkedes det seniorerne at vinde
begge de sidste runder. Topscorere
for seniorerne blev Jørn Sloth og
Bent Sørensen med hver 4½ af 6,
mens Jens Ramsdal var bedst hos
juniorerne med 6 point af 8.

Sondex Cup

Bymesterskabet i Kolding med den
internationale Sondex Cup i toppen
bliver større for hvert år. 2015-ud-
gaven havde 132 deltager fordelt
med seks i en IM-gruppe, syv me-
stergrupper og fjorten basisgrupper.
GM Jakob Vang Glud vandt IM-
gruppen, da han i sidste runde vandt
over Jens Ove Fries Nielsen, mens
konkurrenterne Bjørn Møller Ochs-
ner og Nikolaj Mikkelsen kun fik
remis og  dermed delte 2-3. pladsen.

Kasparov - Short

22 år er gået siden VM-matchen mel-
lem Gary Kasparov og Nigel Short,
som markerede bruddet med FIDE.
Kasparov var dengang klart den
stærkeste, og det var han også i
en lille match i hurtig- og lynskak,
som blev spillet i St. Louis, USA.
Eksverdensmesterens manglende
træning kunne ikke ses af resultatet:
1½-½ i hurtigskak og 7-1 i lynskak,
hvor det enlige point gik tabt på tids-
overskridelse i en god stilling.

FIDE Grand Prix

Efter Grand Prix turneringer i Baku,
Tashkent, Tblisi og Khanty-Mansi-
ysk havde Fabiano Caruana, Italien,
og Hikaru Nakamura, USA, samlet
flere GP-point end konkurrenterne
og er nu klar til kandidatturneringen
om retten til at udfordre Magnus
Carlsen i en VM-match.

De 16 spillere deltog hver i tre af
de fire turneringer, og Caruana op-
nåede 370 point mod Nakamuras
347. De to delte sejren i Khanty-
Mansiysk med  Dmitry Jakovenko,
Rusland, i den beskedne score 6½
point af 11, og i den samlede stilling
var Jakovenko på tredjepladsen med
310 point.

Politiken Cup

Årets i særklasse største danske
skakbegivenhed, Politiken Cup, spil-
les, mens Skakbladet er på vej i po-
sten. Deltagerrekord med mere end
400 skakspillere til start.

Dansk verdensmester

Kim Heiner-Larsen fra Bornholms
Skakklub vandt gruppe C ved VM
for amatør-skakspillere på middel-
havsøen Kos.  Dermed blev han den
fjerde dansker med en VM-titel i
skak efter Jørn Sloth (VM i k-skak
1980), Curt Hansen (VM for junio-
rer 1984), og Jens Kristiansen (VM
for seniorer 2012). Amatør-VM ar-
rangeres af ACO og anbefales varmt
af deltagerne.

www. grandprix.fide.com/

www. amateurchess.com/

Kim Heiner-Larsen (i midten) sammen
med  VM-kolleger og deres pokaler.

www. politikencup.dk

www. uschesschamps.com/

www. skakklubbenspringeren.dk/

www. chesshouse.dk/
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Dansk Skaksalg

Kære klubleder og turneringsleder

Vi ved, at de fleste af jer er begyndt at tænke på den kommende sæson.
Vi har desværre måttet gennemføre prisstigninger på nogle af de produkter, somvore klubber køber. Det skyldes, at priserne på brikker og brætter er under hårdtpres i disse år. Producenterne i Kina og Indien har sat priserne op flere gange,og euroen står historisk svagt i forhold til dollaren, der er handelsvaluta.
Men vi vil gerne give jer klubber en mulighed for at undgå at mærke disseprisstigninger. Derfor giver vi i perioden 15. august til 15. september 10% rabat påalle ordrer fra klubber på brætter, brikker, ure, liveboards, demonstrationsbrætterog papirvarer ved levering sidst i september.

Dette giver os mulighed for at lave samleordrer hos vore leverandører.
Kan klubben ikke vente med levering til sidst i september, har vi selvfølgelig stadigvarer på lager for dag-til-dag levering til listepris.

Husk at alle unionens medlemsklubber er kontokunder hos os.
I er velkomne til at sende en mail med ordren til os. Så opretter vi ordren og senderet aktuelt kontoudtog til jer efter forsendelse.

Har I gavekort til shoppen liggende, kan I tage et foto med mobilen og vedhæfte tilmailen. Så bliver beløbet automatisk påført jeres kontoudtog som en indbetaling.

Venlig hilsen
Dansk Skaksalg

Vi er Dansk Skak Unions egen specialforretning,
der sælger skakbøger, brikker, brætter, ure og andet
tilbehør til både spillere, klubber, institutioner og
private. Det er vi stolte af og vil leve op til ansvaret.

Besøg os på www.skaksalg.dk eller på , hvor nye produkter vil blive præsenteret.

Ole Knudsen



8 2015/4/152

Dansk Skak Unions 20. Pokalfinale

Eliterækken

1. Philidor 18 / 10

2. Nordkalotten 16½ / 10

3. Skanderborg 15½ / 8

4. Frem 13 / 7

5. Sydøstfyn 13 / 6

6. Herning 12½ / 6

7. Brønshøj 12 / 7

8. Aarh. / Skolerne 11½ / 6

9. Roskilde 11½ / 5

10. Viborg 11 / 4

11. Evans 10 / 5

12. Næstved 9½ / 4

13. Holbæk 8 / 4

14. Aalborg 6 / 1

Af Niels Erik Nielsen

Philidor pokalvinder
fjerde år i træk

Topseedede Philidor var endnu en gang bedste hold

ved Dansk Skak Unions landspokalstævne i Svendborg.

Pokal

Dansk Skak Unions pokalfinale-
stævne, der i år blev afholdt for 20.
gang, har hver gang fundet sted på
Fyn, men spillestedet har skiftet.
Turneringen blev søsat i Odense,
flyttede derpå til Nyborg, før turen
gik tilbage til Fyns hovedstad.

Denne gang var stævnet så hen-
lagt til Svendborg, hvor Hotel Svend-
borg, der også husede årets påske-
turnering, søndag den 24. maj ud-
gjorde den perfekte ramme for skak-
invasionen. Langt over 200 spillere

kom nemlig til start, hvilket var det
højeste deltagerantal længe. De 56
hold var fordelt på fire rækker, og
det store stævne kom i gang til ti-
den, ligesom det helt uden proble-
mer lykkedes for det erfarne arran-
gørteam at holde den stramme tids-
plan turneringen ud.

Et ulige deltagerantal i Senior- og
Juniorrækken betød desværre, at
man her blev nødt til at spille med
oversidder. Indtil nu har seniorerne
nøjedes med fem runder, men i år

afviklede de ligesom de øvrige ræk-
ker seks. Det var ikke den eneste
ændring i ældste række, thi for før-
ste gang blev der spillet i såvel 50+
som 65+. Da der kun var tilmeldt
fem hold i sidstnævnte, var det af
såvel sportslige som afviklings-
mæssige grunde nødvendigt at slå
de to grupper sammen. De 13 mand-
skaber mødte derfor hinanden på
tværs af grupperne, men der blev sta-
dig kæmpet om to medaljesæt.

De 14 mandskaber i Eliterækken

Philidor – fra venstre Nils Grandelius, Nikolaj Mikkelsen,
Jakob Vang Glud, og Helgi Dam Ziska.

Guld

Eliterækken
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Seniorrækken

1. VRS Retro 65+ 18½ / 11

2. Nørresundby 65+ 18 / 2

3. SK 1968 50+ 16 / 9

4. Holstebro 65+ 13 / 8

5. Fur Skakklub 50+ 13 / 7

6. Roskilde 50+ 13 / 5

7. Nr. Aaby Jun. 50+ 12 / 4

8. Evans 65+ 11½ / 7

9. Evans 50+ 11½ / 6

10. Dianalund 50+ 11½ / 6

11. Nyborg 50+ 11 / 6

12. Brønshøj 65+ 10 / 2

13. Herning 50+ 9 / 4

Hotel Svendborg, 24. maj 2015.

Bredderækken

1. SK1968 I 18 / 12

2. Fredericia 16 / 9

3. Valby 14 / 8

4. Frem 14 / 6

5. Nr. Aaby Junior 13 / 7

6. Hillerød 12½ / 6

7. Roskilde 12½ / 6

8. SK1968 II 12½ / 6

9. Bov 12 / 5

11. Esbjerg 11 / 7

10. Alssund 11 / 5

12. Herning 10½ / 6

13. Skive 10½ / 4

14. Frederiksberg 9 / 3

15. Holbæk 8 / 3

16. Faxe 7½ / 3

Juniorrækken

1. Frem I 19/ 11

2. SK1968 I 18/ 10

3. Evans 15 / 6

4. Skive 14 / 7

5. Bov * 13 / 8

6. SK1968 III 13 / 6

7. SK1968 II * 11½ / 6

8. Fredericia 11 / 6

9. Frem III 11 / 5

10. Frem II 11 / 4

11. Nr. Aaby Jun. 11 / 4

12. Spring. Kolding 10 / 7

13. Haderslev 9½ / 3

* Kun tre spillere,

indbyrdes resultat 2-1

Seniorrækken

– 50+ mod 65+

For første gang blev der
kåret to pokalmestre blandt
seniorerne, og i 2. runde
var det et vigtigt opgør
mellem den senere
guldvinder i 50+, SK 1968
(til venstre i billedet) og
sølvvinderen i 65+,
Nørresundby. Matchen
endte 2-2, og forrest er det
Poul Rewitz sort mod Jens
Kølbæk, og bag dem
Gunnar Pedersen mod Bent
Sørensen og Jan Rewitz
mod Jørgen Jørgensen.
Thomas Vestergaard har
forladt 4. brættet og
Børge Pedersen for også
at passe jobbet som
fotograf.

turneringen:

og 16 mandskaber i Bredderækken
havde som sædvanlig kvalificeret sig
via lokale stævner i hovedkredsene,
mens der igen var fri tilmelding i
Senior- og Juniorrækken.

I Eliterækken var Aalborg ene om
at repræsentere 7. HK, mens fusio-
nen Sydjysk Hovedkreds kun havde
Evans til start her.

Under hele stævnet kunne man på
internettet følge rundens to topopgør
i Eliterækken direkte, ligesom der
som en fin service til deltagerne var

debut for visning af samme på stor-
skærm i det store spillelokale.

Skanderborg skidt fra start
I nøjagtig samme opstilling som de
to foregående år strøg Philidor for
fjerde år i træk til tops i Eliterækken,
men holdets suverænitet har på det
seneste været for nedadgående. I
2014-udgaven indkasserede køben-
havner-holdet således tre individu-
elle nederlag, og denne gang blev
det til fire.

Det gik allerede galt i 1. runde,
hvor GM Nils Grandelius tabte til
IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg,
hvilket dog ikke forhindrede Philidor
i at køre en sikker 3-1 sejr i hus. Da
den blev fulgt op af 4-0 over Evans,
kunne man godt begynde at frygte,
at spændingen om førstepladsen
snart ville fordufte.

Det hang også sammen med, at
Skanderborg i 2. runde uventet tabte
3-1 til Skakliga-kollegerne fra Nord-
kalotten. Nordsjællænderne var uden

Fotos: Thomas Vestergaard.
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... POKALFINALEN

Medaljetagerne...

Eliterækken:

Guld: Philidor
1. Nils Grandelius 3
2. Jakob Vang Glud 5½
3. Helgi Dam Ziska 5
4. Nikolaj Mikkelsen 4½

Sølv: Nordkalotten
1. Björn Ahlander 5
2. Jacob Sylvan 3
3. Esben Hove 5
4. Peter Jakobsen 3½

Bronze: Skanderborg
1. Mads Andersen 5
2. Steffen Pedersen 3½
3. Mads Hansen 4
4. Kristian Seegert 3

Bredderækken:

Guld: SK 1968 1
1. Torben Steffensen 5½
2. Andreas Kastbjerg 4½
3. Joen Lesner 3
4. Jacob Bjørnskov 5

Sølv: Fredericia
1. Jonas Nybo Jakobsen 4
2. Henning B. Jensen 2
3. Claus Marcussen 5
4. Thomas Hansen 5

Bronze: Valby
1. Dennis Rej 4
2. Kurt Klifoth 5
3. Kian Pedersen 4
4. Henning Christensen 1

Juniorrækken:

Guld: Frem 1
1. Tobias Ilsøe 6
2. Alexander Le Besq 4
3. Jacob Christensen 4
4. Albert M. Møller 5

Sølv: SK 1968 1
1. Jens Ramsdal 4½
2. Johan Hardlei 3
3. Kasper Skaarup 4½
4. Phong Nguyen 6

Bronze: Evans 1
1. Christian Iversen 3½
2. Farzam Firooznia 4
3. Mathias Simonsen 3½
4. Eldis Mahmutovic 4

Senior 50+

Guld: SK 1968
1. Poul Rewitz 4½
2. Gunnar Pedersen 3½
3. Jan Rewitz 3½
4. Thomas Vestergaard 4½

Sølv: Fur
1. Claes Løfgren 2
2. Erling Møller Nielsen 2
3. Morten Fabrin 5
4. Knud Peder Jensen 4

Bronze: Roskilde
1. Jørgen Løvgreen 4
2. Preben Løvgreen 3
3. Aage Sinkbæk 3
4. Preben Larsen 2½
R. Ebbe Rostorp ½/3

deres to svenske stormester-esser
Jonny Hector og Stellan Brynell, og
derfor var de ikke tilskrevet de store
muligheder for at blande sig helt
fremme.

Skanderborgs tiltænkte rolle som
førsteudfordrer til Philidor led imid-
lertid et slemt tilbageslag, da IM Stef-
fen Pedersen måtte ned mod Jacob
Sylvan, mens Mads Hansen måtte
samme vej mod Esben Hove, der
prompte straffede 43... Dc7-c4??:

Mads Hansen
Skanderborg (2292)
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Esben Hove
Nordkalotten (2197)

44. Dd6† Ke8 45. Tg2! 1-0

Philidors overmand – igen
Dermed var Philidor alene i front med
7 point, mens Nordkalotten var et
halvt point efter. Siden Philidors ind-
træden på pokalscenen i 2012, har
mandskabet blot tabt en enkelt match,
til Nordkalotten, som dengang i
2012 sikrede sig bronze ved at vinde
det indbyrdes opgør i sidste runde
med mindst mulig margin. Og sørme
om nordsjællænderne ikke gentog
bedriften i 2015-udgaven. På første-
brættet var IM Björn Ahlander el-
lers slemt på hælene mod GM Nils
Grandelius efter 35. Kg2-f3:

IM Björn Ahlander
Nordkalotten (2434)
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GM Nils Grandelius
Philidor (2555)

35... Dh4?? 36. Dxf7 mat! 1-0

Esben Hove viste igen gode takter
ved at vinde over IM Helgi Dam
Ziska, der gik helt galt i byen efter
Nordkalotten-spillerens 63. Tb2-a2:

IM Helgi Dam Ziska
Philidor (2503)
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Esben Hove
Nordkalotten (2197)

63... Txf3??

63... Tc3! gav lige spil.
64. Txf3 Sxf3 65. Kb6 1-0

Philidors nederlag betød, at holdet
for første gang i deres fireårige med-
virken i turneringen ikke var i spid-
sen efter 3. runde.

Brønshøj hentede sin tredje sejr i
træk, og det gik ud over Viborg, selv
om førstebræt GM Carsten Høi var
en færdig mand efter 43. Kg4-f5:
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IM Jens Ove Fries Nielsen
Viborg (2422)
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GM Carsten Høi
Brønshøj (2404)

43... Tf1† 44. Kg6 Tg1†!

Sort spiller i næste træk Lc3, hvorpå
c-bonden går i mål. 0-1

Stilling efter tre af seks runder:

Nordkalotten 9, Philidor 8½,
Brønshøj 8, og Skanderborg 7½.

Nordkalotten snublede
Nordkalottens føring blev imidler-
tid af kortest mulige varighed, idet
de allerede runden efter blev sat på
plads af Brønshøj, der vandt med
hele 3-1. Nordsjællændernes eneste
sejrherre var IM Björn Ahlander,
mens Brønshøjs Jakob Aabling-
Thomsen gjorde kort proces efter
Jacob Sylvans 41. Da3-b2?:

Jakob Aabling-Thomsen
Brønshøj (2319)
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Jacob Sylvan
Nordkalotten (2312)

41... Dc5! 0-1

Da Philidor samtidig slog Skander-
borg med de samme cifre, indtog de
regerende pokalmestre igen første-

pladsen et halvt point foran Brøns-
høj, mens Nordkalotten og Frem var
yderligere et helt point efter.

Brønshøjs pokalhåb brast
I næstsidste runde gjorde Philidor
en brat ende på Brønshøjs titel-
drømme ved at vinde 3-1. De kunne
dog stadig ikke føle sig sikre på
mesterskabet, idet Nordkalotten ef-
ter 3½-½ over Frem kun var et en-
kelt point efter. I matchen mod
Philidor lignede Brønshøj ellers
længe en samlet vinder. Således op-
byggede Carsten Høi en gevinst-
stilling mod Nils Grandelius, men
det var bestemt ikke Brønshøj-
spillerens dag, og han valgte en helt
forkert trækfølge efter 33. Ld6-c7:

GM Carsten Høi
Brønshøj (2404)
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GM Nils Grandelius
Philidor (2555)

33... Sxf3†??

Efter 33... Td5! står Sort stadig klart
til gevinst.

Senior 65+

Guld: VRS Retro
1. Kaj Rosell 3½
2. Vagn Jensen 4½
3. Per Holst 6
4. Kurt Nielsen 4½

Sølv: Nørresundby
1. Jens Kølbæk 3½
2. Bent Sørensen 5½
3. Jørgen Jørgensen 5
4. Børge Pedersen 4

Bronze: Holstebro
1. Erling Høiberg 2½
2. Bent Olesen 4
3. Jacob Jacobsen 1½
4. Sigurd Rindom 5

Nordkalotten – fra venstre Esben Hove, Peter Jacobsen,
Björn Ahlander og Jacob Sylvan.

Skanderborg – fra venstre Mads Hansen, Kristian Seegert,
Mads Andersen og Steffen Pedersen.

Bronze

Eliterækken

Sølv

Eliterækken
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34. Dxf3! Lxf3 35. Txd8† Lf8 36. Le5†

Kg8 37. Lb3† Kh7 38. Td7† 1-0

Philidors færing, IM Helgi Dam
Ziska, havde en god dag bortset fra
uheldet i 3. runde. Her går det ud
over Brønshøjs Roland Greger, hvis
konge blev sendt ud på en livsfarlig
rejse efter 33... Ld3-e4?:

Roland Greger
Brønshøj (2308)
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IM Helgi Dam Ziska
Philidor (2503)

34. Txb6†! axb6 35. Dxc4† b5 36. Dxe4

Dxc3 37. Td1 Tb6 38. a4 b4 39. Lf1†

Ka5 40. Ld8 Txd8 41. Txd8 Kxa4 42.

Ta8† Kb3 43. Dd5† Kb2 44. Ta2† Kc1

45. Le2 De1† 46. Kg2 b3 47. Ta1† 1-0

Da Philidor havde mødt alle de nær-
meste forfølgere, fik de i sidste runde
fornøjelsen af Herning, der trods 4-
0 over Viborg stadig var 2½ point
efter førerholdet. Det midtjyske hold
kunne dog slet ikke matche Philidor
og hentede blot et halvt point.

Turneringens træk
Nordkalotten sluttede af med en 3-1
sejr over de seksdobbelte pokal-
mestre fra Århus/Skolerne, der var
kommet fra baghjul. På fjerdebrættet
fik nordsjællændernes Peter Jakob-
sen lejlighed til at slutte elegant af.
I så stor en turnering med så mange
spillede partier skal man naturligvis
være varsom med at svinge sig alt
for højt op i lianerne, men ingen af
de øvrige 47 tilgængelige partier kan
i hvert fald i effektivitet og skønhed
konkurrere med det træk, Jakob
Bjerre Jensen måtte stå model til ef-
ter 18... Kg8-h8:

Jakob Bjerre Jensen
Århus Skolerne (2119)
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Peter Jakobsen
Nordkalotten (2188)

19. Sf6!! gxf6 20. Lxh7 Sxh7 21. g6

Sg5 22. g7† Kh7 23. g8D† 1-0

Nordkalottens 3-1 sejr rakte så rige-
ligt til andenpladsen, mens Skander-
borg blev en lige så sikker nummer

SK 1968 1

– fra venstre
Torben Steffensen,
Andreas Kastbjerg,

Joen Lesner og
Jacob Bjørnskov

Guld

Bredde-rk.
Topscorere, Elite:

1. bræt:
Björn Ahlander, Nordkalotten, 5
Mads Andersen, Skanderborg 5
Jens O. Fries Nielsen, Viborg 5

2. bræt:
Jakob Vang Glud, Philidor, 5½
Mikkel Strange, Næstved, 4

3.bræt:
Helgi Dam Ziska, Philidor, 5
Esben Hove, Nordkalotten, 5

4. bræt:
Nikolaj Mikkelsen, Philidor, 4½
Jens Bo Hansen, Roskilde, 4
Morten Ligaard, Brønshøj, 4

R.
Thomas Christensen, Næstved
1½/4

Topscorere, Bredde:

1. bræt:
Torben Steffensen, SK 1968 1, 5½
Mads B. Svendsen, Nr. Aaby, 4½

2. bræt:
Kurt Klifoth, Valby, 5
Mubariz Murtuzov, Alssund, 4½
Andreas Kastbjerg, SK 1968, 4½

3. bræt:
Laurids Paulsen, Hillerød, 6!
Martin Jørgensen, Nr. Aaby, 5
Claus Marcussen, Fredericia, 5

4. bræt:
Jacob Bjørnskov, SK 1968 1, 5
Thomas Hansen, Fredericia, 5
Peter Morling, Frem, 4½

R.
Bjarne Winther, Frederiksberg,
4/5

www. dsu.dk

+ 'Aktuel dansk skak'

+ 'Pokalturneringen'
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tre ved at besejre et totalt demoral-
iseret Brønshøj-hold 4-0.

Bredderækken
Selv om SK 1968 1 som stævnets
eneste hold formåede at vinde samt-
lige seks kampe, var Bredderækken
igen præget af stor jævnbyrdighed.
De fem første sejre var nemlig smal-
le, og derfor lykkedes det aldrig år-
husianerne at skabe afstand.

Med to runder igen var SK 1968 1
et halvt point foran Frem og et helt
foran Esbjerg. Århusianerne vandt
topopgøret mod odenseanerne 3-1
og gik ind til sidste runde med 14
point, og de nærmeste forfølgere var
nu Fredericia og Nr. Aaby, som
begge stod noteret for 12½ point.
Dem havde førerholdet imidlertid
allerede mødt, så i stedet for ventede
Esbjerg, der efter 1-3 mod Nr. Aaby

var hele tre point efter. SK 1968 1
satte trumf på ved at uddele æg, mens
Fredericia blev en lige så sikker num-
mer to ved at lammetæve Nr. Aaby
3½-½.

Derimod var der meget tæt kamp
om tredjepladsen, idet både Frem,
der vandt 2½-1½ over Hillerød, og
Valby, som sluttede af med en 3-1
sejr over Bov, endte på 14 point.
Derpå afgjorde matchpoint, og her
var københavnerklubben klart bedst.
Værd at nævne er det også, at Hil-
lerøds tredjebræt, Laurids Paulsen,
som rækkens eneste formåede at
score maksimumpoint.

Juniorrækken
Sidste år måtte Frem 1 tage til takke
med sølv efter suveræne SK 1968
1, som igen måtte påtage sig favorit-
rollen. Den formåede århusianerne

Frem 1

– fra venstre
Jacob Christensen,
Alexander Le Besq,
Albert Mechlenburg

Møller og
Tobias Ilsøe.

Guld

Junior-rk.

Topscorere, Junior

1. bræt:
Tobias Ilsøe, Frem 1, 6!
Jens Ramsdal, SK 1968 1, 4½

2. bræt:
Thomas Thybo, Skive, 5½
Max Neuendof, Bov, 5

3. bræt:
Jesper Stensgaard, SK 1968 2, 6!
Kasper Skaarup, SK 1968 1, 4½

4. bræt:
Phong Nguyen, SK 1968 1, 6!
Albert M. Møller, Frem 1, 5

Topscorere, Senior 50+

1. bræt:
Stig Gorm Jensen, Nyborg, 4½
Poul Rewitz, SK 1968, 4½

2. bræt:
Gunnar Pedersen, SK 1968, 3½
Pouelsten H. Grabow, Evans, 3½
Palle Sivertsen, Dianalund, 3½

3. bræt:
Morten Fabrin, Fur, 5
Uffe Høj Lauridsen, Nr. Aaby, 4
Jan Rewitz, SK 1968, 3½

4. bræt:
Thomas Vestergaard, SK 1968, 4½
Knud Peder Jensen, Fur, 4
René Jørgensen, Nr. Aaby, 4

Topscorere, Senior 65+

1. bræt:
Kaj Rosell, VRS Retro, 3½
Jens Kølbæk, Nørresundby, 3½
Zijad Campara, Evans 65+, 3½

2. bræt:
Bent Sørensen, Nr. Sundby, 5½
Vagn Jensen, VRS Retro, 4½

3. bræt:
Per Holst, VRS Retro, 6!
Jørgen Jørgensen, Nr. Sundby, 5

4. bræt:
Sigurd Rindum, Holstebro, 5
Kurt Nielsen, VRS Retro, 4½

SK 1968

– fra venstre
Thomas

Vestergaard,
Jan Rewitz,

Gunnar Pedersen
og Poul Rewitz.

Guld

Senior 50+
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dog ikke at indfri, idet odenseanerne
satte scoringsrekord for stævnet og
vandt guld.

I den yngste række har der altid
været stor styrkeforskel, således at-
ter i år, hvor både FREM 1 og SK
1968 1 lagde ud med at vinde 4-0.
Det betød, at de to forhåndsfavoritter
allerede i 2. runde løb ind i hinan-
den. Sidste år vandt århusianerne
prestigeopgøret 3-1, men denne gang
spillede parterne lige op, hvilket gav
Evans mulighed for at komme på
omgangshøjde.

Da 3. rundes topopgør mellem SK
1968 1 og Evans også endte uaf-
gjort, var Frem 1 halvvejs i turne-
ringen alene i front. Den fynske
glæde blev dog kort, thi allerede run-
den efter overtog SK 1968 1 første-
pladsen, og da de klart bedste hold
allerede havde mødt hinanden, kunne
odenseanerne ikke længere selv af-
gøre deres skæbne.

De fik først hjælp af Skive, der
hentede et enkelt point mod fører-
holdet, og siden af SK 1968 2, som
i sidste runde gjorde det samme mod
klubbens førstehold. Da Frem 1 i de
sidste to runder kun afgav et halvt
point, var guldet hjemme.

... POKALFINALEN

Det kan odenseanerne ikke mindst
takke førstebrættet Tobias Ilsøe for.
Han var sammen med Jesper Stens-
gaard, SK 1968 2 og Phong Van
Nguyen, SK 1968 1, ene om at score
maksimumpoint, men bemærkelses-
værdigt var det også, at 7-årige Al-
bert Mechlenburg Møller, Frem 1
præsterede at score 5 point af 6.

De ældste var de bedste
Siden Seniorrækken blev oprettet i
2009, er den hver gang blevet vun-
det af et jysk mandskab, og det æn-
drede opdelingen i to aldersgrupper
ikke på. Desværre kom de sidste to
års vinder, Nordre, ikke til start, men
bysbørnene VRS Retro fortsatte
hovedlandets hærgen ved at vinde
65+ gruppen. Da SK 1968 samtidig
tog sig af 50+ gruppen, har vi stadig
til gode at se andre landsdele trium-
fere.

Seniorer plejer ikke at blive bedre
med alderen, så derfor var det tem-
melig atypisk, at de to bedst scorende
hold deltog i 65+ gruppen. Det an-
det var Nørresundby, som fulgte vin-

1996: Århus
1997: Nordre
1998: Gistrup
1999: Nørresundby
2000: Skolerne
2001: Skolerne
2002: Brønshøj
2003: Jetsmark
2004: Skolerne
2005: Aalborg
2006: Skolerne
2007: Jetsmark
2008: Brønshøj
2009: Sydøstfyn
2010: Århus/Skolerne
2011: Skanderborg
2012: Philidor
2013: Philidor
2014: Philidor
2015: Philidor
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derne godt til dørs, mens SK 1968
langt efter besatte tredjepladsen
blandt de 65+ årige.

Nogle af de stærkeste blandt de
yngste foretrak Eliterækken, men
flere af de to bedst scorende holds
spillere er stadig meget turnerings-
aktive i ind- og udland.

I ældste gruppe blev afgjordes
mesterskabet, daVRS Retro trak sig
sejrrigt ud af opgøret mod Nørre-
sundby. Efter fem sejre i træk havde
VRS Retro endda råd til at spille lige
op med Roskilde i sidste runde. På
tredjebrættet præsterede guldholdets
Per Holst som eneste senior at vinde
samtlige partier.

I yngste gruppe delte SK 1968 og
Fur med to runder igen førsteplad-
sen, men derpå skiltes deres veje. I
næstsidste runde fik sidstnævnte
nemlig kun et halvt point mod Nør-
resundby, mens SK 1968 besejrede
Roskilde med mindst mulig margin.
Da det blev fulgt op af en knusende
sejr over Evans 50+, kom århusia-
nerne i mål hele tre point foran Fur
og Roskilde.

Hovedsponsor for det danske kvindelandsholdHovedsponsor for det danske kvindelandshold

VRS Retro

– fra venstre
Kaj Rosell,
Per Holst,
Kurt Nielsen
og Vagn Jensen.

Guld

Senior 65+
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 42

Taktik

2. Sort trækker!
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Merbonde og diagonaler!

5. Hvid trækker!
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Brikker i slag!

8. Hvid trækker!

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

�������
��������

Fløjangreb!

3. Hvid trækker!
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Rutineangreb?

6. Hvid trækker!
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Springerkamp!

9. Hvid trækker!
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Kongeangreb! Offer?

1. Hvid trækker!
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Slå bonden eller...?

4. Hvid trækker!
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Højspænding!

7. Sort trækker!
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God centralbonde!
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Norway Chess 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts. GCT

1. Veselin Topalov, BUL 2798 �  ½  ½  0 ½ 1 1 1 1 1 6½ 13

2. Viswanathan Anand, IND 2804  ½ � ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 6 10

3. Hikaru Nakamura, USA 2802  ½ ½ � ½ 1 ½ ½  1 ½ 1 6 8

4. Anish Giri, NED 2773  1 ½ ½ � ½  ½  ½ 1 ½ ½ 5½ 7

5. Fabiano Caruana, ITA 2805  ½ ½  0 ½ � ½ 1 ½ 0 ½ 4 6

6. Maxime Vachier-Lagrave, FRA 2723  0 0 ½ ½ ½ � ½  ½ 1 ½ 4 5

7. Magnus Carlsen, NOR 2876 0 0 ½ ½ 0 ½ � 1 1 0 3½ 4

8. Alexander Grischuk, RUS 2781  0 ½ ½ 0 ½  ½ 0 � ½ 1 3½ 3

9. Levon Aronian, ARM 2780  0 ½ 0  ½ 1 0 0 ½ � ½ 3 2

10. Jon Ludvig Hammer, NOR 2677 0 0 0 ½ ½ ½ 1  0 ½ � 3 1

17.-25. juni i Stavanger, Norge. Kategori XXII. Ratinggennemsnit 2782.

Norway Chess 2015
Foto: Cathy Rogers.

Tre verdensmestre – eks-VM Gary Kasparov

gør klar til at udføre første træk for

VM Magnus Carlsen mod

eks-VM Veselin Topalov.
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Magnus

Carlsen

Norge

Fabiano

Caruana

Italien

Viswanathan

Anand

Indien

Hikaru

Nakamura

USA

Veselin

Topalov

Bulgarien

Alexander

Grischuk

Rusland

Levon

Aronian

Armenien

Anish

Giri

Holland

Maxime

Vachier-

Lagrave

Frankrig

Jon Ludvig

Hammer

Norge

Norway Chess i Stavanger har ambitio-
ner om at være blandt verdens stærke-
ste skakturneringer, og her i sin tredje
udgave var den samtidig premiere på et
samarbejde med topturneringerne Sin-
quefield Cup i USA og London Chess
Classic.

Under det fælles navn Grand Chess
Tour indbyder de tre turneringer samme
ni spillere, hvoraf de otte er på FIDE's
rating top-10, og supplerer felterne med
lokale wildcards. I Norge gik det til Jon
Ludvig Hammer, der vandt kvalifi-
kationsturneringen EnterCard Chess
Qualifier, og i USA er Wesley So, som
foruden Vladimir Kramnik var eneste
top-10 spiller, der manglede i Norway
Chess, allerede i feltet. Til turneringen i
England er den sidste spiller endnu ikke
udpeget, men Grand Chess Tour bliver
under alle omstændigheder en historisk
stærk serie af skakturneringer.

Både i 2013 og 2014 måtte Magnus
Carlsen overlade turneringssejren i Nor-
way Chess til Sergey Karjakin, Rus-
land. Karjakin er ikke i top-10, så nord-
mændene valgte at se bort fra ham til
dette års turnering. Det var at gnide salt
i såret, da man i stedet indbød ham til
EnterCard Chess Qualifier – endda
mens han var optaget af FIDE Grand
Prix'et i Khanty-Mansiysk.

Men også med Karjakin i feltet havde
Magnus Carlsen været storfavorit i
Norway Chess 2015. Siden han ero-
brede VM-titlen i 2013 har  han vundet
næsten hver gang, senest Tata Steel
Chess, Grenke Chess Festival samt
Gashimov-mindeturneringen Shamkir
Chess, og dermed gjort rent bord i før-
ste halvår af 2015.

Carlsens første 60 træk af turnerin-
gen styrede da også direkte mod en ny

triumf, da han overspillede eksverdens-
mester Veselin Topalov, og nu med en
serie skakker kunne fremtvinge gevinst.
Men så skete det  utrolige, at Carlsen
roligt lod sin resterende tid, godt et mi-
nut, løbe ud, mens han regnede sine va-
rianter igennem en ekstra gang. Ver-
densmesteren gik ud fra, at der blev lagt
tid til efter træk 60 – men det gjorde der
ikke, og dommeren erklærede partiet tabt
på tid.

Magnus Carlsen tog det med oprejst
pande, diskuterede kort med domme-
ren, men havde derefter overskud til
både at grine ad sig selv og analysere
partiet med Topalov.

Sagen var dog kontroversiel, og to
dage efter lagde arrangørerne en offi-
ciel undskyldning på turneringens hjem-
meside, idet de påtog ansvaret for ikke
at have annonceret den ny og lidt usæd-
vanlige betænkningstid i Grand Chess
Tour med tilstrækkelig tydelighed.

Carlsen har ofte vist stærk psyke og
overvundet følgerne af en dårlig start,
men her kom han sig aldrig, og sluttede
endda af med at tabe til landsmanden
Hammer.

Topalov derimod blev sat i gang af
den heldige sejr, tog føringen i turne-
ringen og holdt den hele vejen trods et
nederlag til Giri i næstsidste runde.

Bortset fra Magus Carlsens uheld var
turneringen som arrangement på højt
internationalt niveau. Der blev flyttet
mindre rundt end årene forud,  4. runde
blev spillet i Utstein Kloster, de øvrige
på Hotel Scandic Stavanger, hvor spil-
lerne også boede.

I staben var der atter i år dansk islæt
ved Bjarke Sahl og IT-eksperterne Sig-
fred Haubro, Michael Andersen og Kas-
per Jerwiarz.
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Veselin Topalov sejrede i historisk stærk

turnering i Norge – og Magnus Carlsen

tabte fire partier...

Af Thorbjørn Rosenlund
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Partiudvalget er kommenteret af Ian
Rogers, baseret på spillernes egne
analyser og vurderinger.

En brat opvågnen

Verdensmester Magnus Carlsens
tidsoverskridelse i 1. runde blev ka-
tastrofal – og naturligt nok det store
samtaleemne. Frem til diagramstil-
lingen havde partiet været skak af
høj klasse, hele tiden balancerende
mellem sejr til nordmanden og re-
mis, men nu var eksverdensmester
Topalovs forsvar ved at være brudt.

Veselin Topalov
Bulgarien (2798)
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Magnus Carlsen
Norge (2876)

Carlsen har stille og roligt udspillet
Topalov fra en remisagtig stilling,
og Topalov har netop taget sin sidste
chance med 58... f5-f4 i erkendelse
af, at 58... Dg4† 59. Dxg4† hxg4†
60. Lxg4! fxg4† 61. Kxg4 er en en-
kel gevinst for Hvid.
59. Dxh5! Dxf2!

59... fxg3 60. fxg3 ville føre til en
langsom, men sikker sejr til Hvid,
59... Dd7† 60. Dg4† Dxg4† 61.
Kxg4 fxg3 62. fxg3 ligeledes.
60. Dg5† Kf7!

Carlsen havde 1 minut og 11 sekun-
der tilbage på uret og var sikker på at
have set en vindende variant hele
vejen gennem serien af skakker. Men
med tidskontrollen ved træk 60 pas-
seret ville han ikke forhaste sig og
risikere at smide sejren væk. Topalov
på sin side havde ikke set gevinst-
varianten og troede, at den remis, han
havde kæmpet så hårdt for, var in-
den for rækkevidde.

Men Carlsen lod altså roligt tiden
løbe ned til 0 i forventning om, at 15
minutter mere som sædvanlig efter
træk 60 ville blive lagt til på hans ur.
Til Carlsens forfærdelse informerede
arbiter Sava Stoisavljevic, ham imid-
lertid om, at i overensstemmelse med
tidskonkontrolen i Grand Chess Tour
havde han tabt på tid.
Topalov indrømmede bagefter, at
også han havde været i tvivl og nogle
få træk tidligere havde henvendt sig
til arbiteren for at dobbelttjekke, at
han havde hørt det korrekt, da Stoi-
savljevic ved rundestart havde an-
nonceret den lidt usædvanlige be-
tænkningstid: 40 træk i to timer uden
tillægstid fulgt af 1 time til resten,
men nu  med 30 sekunders tillægstid
pr. træk.
Magnus Carlsen havde imidlertid
ikke hørt Stoisavljevic annoncering
af tiden, for han ankom et minut ef-
ter, at urene var startet. Som Carlsen
demonstrerede i TV2-studiet umid-
delbart efter, hvor han allerede var
kommet over sig over chokket, har
Hvid faktisk en forceret gevinst i stil-
lingen efter Sorts 60. træk: 61. Lc4†

Ke8 62. Lb5† Kf7 63. Df5†! Kg7
64. Dd7† Kf6 (64... Kg6 taber hur-
tigere: 65. De6† Kg7 66. De7† Kg6
67. Ld3† Kh6 68. Df6† Kh5 69.
Dg6 mat!) 65. Dd8† Kg6 66. Ld3†
Kf7 67. Lc4† Kg6 68. Dg8†!
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Analyse.

68... Kf6 (68... Kf5 strander på 69.
g4† Ke4 70. Dd5† Ke3 71. Dd3
mat!, og 68... Kh6 69. Df8† Kg5
70. Dg7† Kf5 71. g4† Ke4 72.
Dg6†! koster dronningen eller er
igen mat) 69. Df7† Ke5 70. De6†
Kd4 71. Db6†, og den sorte dron-
ning går tabt.
Men altså... 0-1

Foto: Cathy Rogers.

Overdommer Sava Stoisavljevic har stoppet partiet mellem Carlsen og Topalov og erklæret

bulgareren som vinder på tidsoverskridelse. Magnus Carlsen reagerer med vantro, for han

mente jo, at der skulle lægges tid til ved træk 60. Både dommer Arno Eliens bag Carlsen og

Stoisavljevic står klar med nye noteringslister til spillerne – men altså ikke med mere tid.
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Som sin bedste præstation i turne-
ringen nævnte Topalov selv gevin-
sten i 4. runde mod Aronian.

Levon Aronian
Armenien (2780)
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Veselin Topalov
Bulgarien (2798)

Aronians stilling ser solid ud, men
den bulgarske eksverdensmester har
endnu nogle ideer, der fastholder
presset.
34. e5! Tc6 35. Kh2 Tb6 36. h5! Lxb3

37. axb3
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37... Kd7?

Spadserer ind i en smuk taktisk ven-
ding, men tårnslutspillet efter 37...
Ta3? 38. Sxc5 Sxc5 39. Txc5 er ikke
holdbart for Sort, da 39... Taxb3?
40. Tc7† fører til mat. Bedste for-
svar bestod i det klodsede 37...
Tbb5!, der bremser Hvids tricks: 38.
b4 cxb4 39. Tc8 (39. Tc7† Ke8 40.
Tc8† Sd8 41. Sc5 Ta7! 42. Td1
Ke7!! gav ingenting) kan nu besva-
res med 39... Td5! 40. Sxb4 Tdc5!!,
hvor skakken på c6 meget overras-
kende er uden effekt efter 41. Sc6†
Kd7! 42. Sxa5 Kxc8.
38. b4! cxb4 39. Tc8! Sd8 40. T1c7†

Ke8 41. Sc5!

Vinder en kvalitet, men med den
stærke b-bonde er det langtfra ufar-
ligt.
41... Txc5 42. Txc5 b3 43. Tc1 Kd7 44.

T8c7† Ke8 45. Tc8 Kd7 46. T8c3
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46... Ke7?

46... Sc6 var eneste chance med ideen
at besvare 47.f4 med 47... f6. Bytter
Hvid på f6, risikerer han at give Sort
et springerfelt på d4, og den sorte
konge er fri af enhver fare
47. Td3 Sb7?!

Også her var 47... Sc6 sejere, da Sort
igen har ressourcen f7-f6 efter 48.

Td6 b2 49. Tb1. Men Hvid kan spille
49... f6 50. Kh3 med gode chancer.
48. Tdc3 Sd8 49. f4 f6 50. Tc7† Ke8

50... Kf8 taber efter 51. Tc8 b2!?
52. Tb1! (52. Txd8†? Ke7) 52... Ke7
53. exf6† gxf6 54. Tc2 med gevinst
b-bonden.
51. Txg7 fxe5 52. Tcc7 Kf8 53. Th7 Kg8

54. Tcg7† Kf8 55. Td7 Kg8 56. Txh6

Sf7 57. Tg6† Kh8 58. Tf6

Lader b-bonden løbe og forcerer mat.
F.eks. 58... b2 59. Tfxf7 Kg8 60. h6
Tb8 61. Th7 b1D 62. Tdg7† Kf8
63. Th8 mat!
1-0

Endnu en norsk gave

Efter den heldige sejr over Magnus
Carlsen i 1. runde havde Topalov
spillet godt, og før 5. rundes parti
mod feltets anden nord mand, Jon
Ludvig Hammer, var han i spidsen
med 3 point sammen med Naka-
mura. Hammer ofrede tidligt i par-
tiet en officer, men Topalov holdt
hovedet koldt, og nordmanden var
snart i rollen som forsvareren, der
måtte kæmpe hårdt for remis.

Veselin Topalov
Bulgarien (2798)
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Jon Ludvig Hammer
Norge (2677)

I diagramstillingen er Hvid tæt på
remisen, fordi den sorte løber må til-
lade f4-f5 og Tf6† og dermed afbyt-
ning af Sorts sidste bonde, hvis den
forlader den lange diagonal.
Men Topalov havde uden tvivl fort-
sat gevinstforsøgene med tårn + lø-
ber mod tårn.
65. Td6! Lc3 66. Tc6 Lh8 67. Ka3 Ld4

Topalov
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Topalov modtog 1. præmie på 75.000 $

af en præmiesum på i alt 300.000 $.

Dertil maksimale 13 CGT-point i kampen

om bonuspræmier efter de tre turneringer,

efter Norway Chess først Sinquefield Cup

22. aug. - 3. sept. og til slut London

Chess Classic, 4.-13. dec. 2015.
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68. Ka4 Tf8

Her troede Topalov først, at 68... Tb6
vandt med ideen på 69. a7 (eller 69.
Txb6 Lxb6, og Hvid når ikke remis-
manøvren som i partiet) at fortsætte
med 69... Tb1. Men efter 70. Td6!
holder Hvid remis.
69. Kb5 Kg7 70. Tc7† Tf7 71. Txf7†

Kxf7 72. Kc4! La7 73. Kd5 Ke7
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74. Kc6??

I stedet for 73... Ke7 var 73... Lb8
eneste træk, der hindrede den umid-
delbare remis efter 74. f5 gxf5 75.
Ke5. Hammer var sderfor så sikker
på, at Topalov spillede 73... Lb8, at
han gjorde sit indlysende svartræk
mod dette uden først at kigge rigtigt
på brættet. Også 74. Ke5 holdt i øv-
rigt remis.
Overrasket ved den uventede gave
trak Topalov hurtigt...
74... Ke6

... og Hammer sad og stirrede på stil-
lingen, helt knust over at have øde-
lagt timers hårdt forsvar i ét sekunds
uopmærksomhed. Lidt efter tog han
sig sammen til pænt at opgive, men
skuffelsen stod malet i hans ansigt.
0-1

Anand i topform

Topalov spillede godt, men erkend-
te, at han havde været heldig. Når
han og kollegerne blev spurgt om,
hvem der da havde spillet bedst i
Norway Cup, var der enighed: Det
havde Anand. Efter tre solide remiser
tog han en hårdhændet revanche mod
Magnus Carlsen for VM-nederla-
gene (er han ved at bygge op til en
tredje match?)

Viswanathan Anand
Indien (2804)

Magnus Carlsen
Norge (2876)

Spansk / C84

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6

5. 0-0 Le7 6. d3

En populær variant, der undgår Mar-
shall-gambitten (6. Te1 b5 7. Lb3
0-0 8. c3 d5!?) og søger mod klas-
sisk lukket spansk.
6... d6 7. c3 0-0 8. Sbd2 Te8 9. Te1 b5

10. Lc2 Lf8 11. Sf1

Carlsen tænkte nu 22 minutter, før
han besluttede sig for en opstilling
fra Breyer-varianten.
11...  g6 12. h3 Lb7 13. Sg3 Sb8 14. d4

Sbd7 15. a4

Nu er stillingen kendt fra Breyer-
varianten, men begge spillere har
brugt en halv time, mens de, som
Anand spøgefuldt bemærkede efter
partiet, kunne have nået stillingen
på sekunder, hvis han havde spillet
6. Te1, og Carlsen stræbte efter en
Breyer-opstilling!
15... c5

Pudsigt nok har begge spillere været
Hvid mod 15... Lg7 (mod Baramidze
i Baden Baden 2015), og både
Anand og Carlsen vandt.
16. d5 c4 17. Lg5 Lg7

Mere almindeligt er 17... h6 for at
undgå 18. Dd2.
18. Dd2
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18... Tb8!?

Spillet før Spasskijs 18... Sc5 blev
Sorts foretrukne valg, men nu var
Anand ude af sine analyser.
19. Sh2 Lc8

Anand havde regnet med, at Carlsen
ville trække dronningen ud af bin-
dingen med f.eks. 19... Dc7 20. Sg4
Sxg4 21. hxg4 f6 22. Le3 Sc5 fulgt
af 23... Lc8, men mente, at h-linjen
kunne blive nyttig for Hvid.
20. Sg4 Sc5

20.... h5 forhindrer ikke 21. Sh6†,
fordi springeren efter 21... Kh7 22.
Sxf7 De7 23. Lxf6 kommer hjem
via g5.
21. Sh6†

Anand var ikke sikker på, om han
burde have byttet på b5 i 20. træk,
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Gør et godt træk: Benyt Bedre til skak
– Danmarks eneste fysiske skakbutik

Skakbutikken på Hostrupsvej 8, Frederiksberg, har et bredt sor-
timent, se www.bedretilskak.dk, og butikkens skaksalon er åben
lørdag kl. 10-12 (gratis) og tirsdag kl. 20-22. Kom og spil med!

Der er over 600 nye og antikvariske bøger, og du får 15 % rabat
ved køb af tre. Tjek også udvalget af brikker, brætter, præmier,
computerprogrammer, turneringsmateriale og merchandise (ka-
sketter, krus, slips, T-shirts og vin).

”Butikken har helt bogstaveligt givet os det
udstillingsvindue, som dansk skak har savnet.”
(Skakbladet)
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for nu ville 21. axb5 blive besvaret
med 21... Lxg4.
21... Lxh6

På 22... Kf8 havde Hvid igen haft
tid til at slå på b5.
22. Lxh6 bxa4

Carlsen begiver sig ud i noget anti-
positionelt for at skabe ubalance, men
sagde bagefter, at han fejlvurderede
sine chancer.
23. Ta2

Anand ærgrede sig straks efter dette
træk, fordi han ikke i stedet spillede
23. Le3 Txb2 (hvis 23... Sb3 24.
Lxb3 axb3 25. Lg5! med en evig
binding af springeren til gengæld for
en ligegyldig bonde) 24. Lxc5 dxc5
25. Dc1 fulgt af 26. Lxa4, hvor Hvid
har de bedste chance.
23... a3! 24. bxa3 Sfd7

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

Carlsen spillede a-bonden frem uden
at behøve dybere overvejelser. Plud-
selig er stillingen mere uklar, mulig-
heder som Tb3 og Sd3 ligger i luf-
ten.

25. f4 a5

Efter 12 minutter valgte Carlsen pla-
nen La6 og Sd3. Anand kiggede
imens på dronningofferet 25... Dh4!?
26. Lg5! Dxg3 27. Te3 Dxf4!? (el-
ler 27... exf4 28. Txg3 fxg3) 28.
Lxf4 exf4, men blev enig med sig
selv om, at Hvid havde gode chan-
cer ved at tage b-linjen med 29. Te1
g5 30. Tb1.
26. Tf1

På 26. f5?! er 26... Dh4 27. Kh2
Sf6! meget generende, for 28. Ld1?
strander på 28... Dxg3†!
26... f6?!

Kom som en behagelig overraskelse
for Anand, som mere frygtede 26...
Tb3!? Hvid står nok stadig udmær-
ket, men varianterne bliver meget
vanskelige at regne igennem uden en
computer.
27. f5! Sd3

Og endnu en gang var Anand godt
tilfreds med Carlsens valg.
28. Lxd3 cxd3
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29. Dd1!

Drømmen om en tårndobling i f-lin-
jen er tæt på at blive virkelighed.
29. Dxd3 Db6† 30. Taf2 La6 31.
Df3 Lxf1 32. fxg6 hxg6 33. Dg4
var fristende, men computeren giver
Anand ret: 33... Kh7! 34. Dh4 Th8
35. Le3† Kh8 er fint for Sort.
29... Te7 30. Taf2 Tf7

Presset blev ikke mindre efter 30...
g5 31. h4.
31. Dxd3 Sc5 32. Df3 La6 33. Dg4 g5

Anand var mere bekymret for 33...
Kh8!?, da han efter 34. fxg6 hxg6
35. Dxg6 Dg8! ikke kunne finde en
klar fortsættelse af angrebet. Dron-
ningofferet 36. Dxf7!? Dxf7 37.
Txf6 for at sætte mat med Tf5-h5
bliver gendrevet af 37...Da7! Men
så fandt Anand tempogevinsten 35.
c4! Lxc4 36. Tc1 og først derefter
slag på g6. I diagramstillingen kunne
Sort forsøge 33... Lc8 34. Dh4 g5,
men Hvid bygger roligt videre på
angrebet med 35. Dg4 fulgt af h3-
h4, og Sort er hjælpeløs.
34. h4!

Et stærkt kvalitetsoffer.
34... Lxf1 35. Txf1 Dd7 36. hxg5 fxg5

37. Dh5

Anand ville gerne have afsluttet med
37. Lxg5 Kh8 38. Sh5 Tg8 ...
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Analyse.

... og nu 39. Lf6† Txf6 40. Dxg8†
Kxg8 41. Sxf6†, men igen hælder
38... Da7 grus i angrebsmaskinen.
37... Kh8 38. f6 Tg8 39. Lg7† Tfxg7 40.

fxg7† Dxg7 41. Sf5 Dg6 42. Dxg6 Txg6

43. Se7 Kg7

Carlsens kvalitetsoffer holder ikke,
fordi det hvide tårn er for aktivt, men
45... Kf7 46. Sf5 Tf6 47. Sxd6†
Txd6 48. Txc5 var også slemt.

Foto: Sigfred Haubro.

Eks-VM Anand spillede turneringens mest seværdige angrebsskak – her mod Carlsen.
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44. Sxg6 Kxg6 45. Tf8! a4 46.c4
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46... h5

46... Sxe4 47. Ta8 Sc5 48. Kf2 og
videre til e3 for tage feltet e4 koster
også Sort d6-bonden.
47. Kf2!

Slut. 47... Sxe4† 48. Ke3 Sc5 49.
Td8 og d-bonden falder.
1-0

Angrebsskak...

Viswanathan Anand har beriget
skakken med nogle af historiens
smukkeste angrebspartier. Han er
efterhånden blevet 45 år, men gav
blot to runder efter sejren over Mag-
nus Carlsen endnu et bevis på, at
‘Tigeren fra Madras’ på sine gode
dage er så farlig som nogen sinde.

Viswanathan Anand
Indien (2804)

Maxime Vachier-Lagrave
Frankrig (2723)

Siciliansk / B90

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

Sf6 5. Sc3 a6 6. h3

Et populært træk, som Caruana og
Anand selv har anvendt med be-
tydelig succes i 2014.
6... e6

Siden er det blevet mere almindeligt
at bremse Hvids planer med 6... e5
7. Sde2 h5.
7. g4 h6 8. Lg2 Sc6 9. Le3 Le7 10. f4

Sd7 11. 0-0

En lille overraskelse, idet Anand tid-
ligere har givet 11. Dd2 fortrinnet.
11... Sxd4 12. Dxd4 0-0 13. Dd2 Tb8

14. Se2 b5 15. Tad1

Vachier-Lagrave fortalte bagefter, at
han havde haft stillingen på sin com-
puter kort før partiets start, men nu
ikke kunne komme i tanke om, hvor-
dan Grischuk, Rusland, havde fort-
sat mod Navara, Tjekkiet, i det parti
ved Tromsø OL 2014, som defini-
tivt knuste Ruslands medaljedrøm-
me. Navare vandt elegant i angreb,
så det var nødvendigt at finde en for-
stærkning for Sort.
15... Dc7 16. f5 Sf6

16... Se5 ser mere solidt ud, men ef-
ter 17. b3! (17. Lxh6?! Sc4 18. Dc1
Lf6! er derimod fint for Sort) hæn-
ger truslerne Lxh6 og f5-f6 i luften.
17. Sg3 Lb7

I det førnævnte parti prøvede Gris-
chuk at forebyge Lxh6 med 17... Te8,
men offeret kom alligevel senere i
partiet.
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18. Kh1!

Straks 18. Lxh6 virkede ikke pga.

18... gxh6 19. Dxh6 d5 20. g5 Dxg3
21. Td3 Lc5† (med skak, derfor kon-
getrækket til h1, forklarede Anand)
22. Kh1 Le3!, hvor Sort klarer sig.
18... Tbd8?!

Vachier-Lagraves første tanke var at
spille 18... d5, men han brød sig ikke
om 19. e5 Dxe5 20. Lf4 Dxb2 21.
Lxb8 Txb8 22. fxe6 fxe6 23. De3 e5
24. Sf5. Anand nævnte her 24. Txf6
Lxf6 (men 24... gxf6 er bedre) 25.
Da7. Aronian foreslog 18... Kh7 19.
g5 hxg5 20. Lxg5 med forsvarsideen
20... Th8 samt Kg8 og Th7.
19. Lxh6! gxh6 20. Dxh6 d5 21. g5!

Dxg3
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22. Td3!

Hvid har mindst remis, men skal
spille præcist. 22. gxf6? Ld6! førte
f.eks. til gevinst for Sort.
22... Sh5

Ligner et godt forsøg, for 23. f6 kan
besvares med 23... Lxf6 fulgt af 24...

6
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Foto: Cathy Rogers.

Jon Ludvig Hammer havde spillet sig til sit wildcard i EnterCard Chess Qualifier og sad nu

over for verdenseliten, her i 1. runde Nakamura, som  regnede længst og vandt sikkert.
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Fuld tid 1 2 3 4 5 6 pts.

1 Hammer � ½ 1 1 ½ 1 4

2 Fressinet ½ � 1 ½ 1 1 4

3 Agdestein 0 0 � ½ ½ 0 1

4 Grandelius 0 ½ ½ � ½ 1 2½

5 Tari ½ 0 ½ ½ � ½ 2

6 Hansen 0 0 1 0 ½ � 1½

Hurtigskak 1 2 3 4 5 6 pts.

1 Hammer � 1 1 ½ ½ 1 4

2 Fressinet 0 � 1 ½ ½ 1 3

3 Agdestein 0 0 � 1 0 ½ 1½

4 Grandelius ½ ½ 0 � ½ 0 1½

5 Tari ½ ½ 1 ½ � 1 3½

6 Hansen 0 0 ½ 1 0 � 1½

EnterCard Chess Qualifier Score

1. GM Jon Ludvig Hammer, NOR 2665 12

2. GM Laurent Fressinet, FRA 2712 11

3. IM Aryan Tari, NOR 2520 7½

4. GM Nils Grandelius, SWE 2623 6½

5. GM Curt Hansen, DEN 2621 4½

6. GM Simen Agdestein, NOR 2620 3½

10.-16. maj i Oslo, Norge. Kategori 16.

Scoren = 2 x point i 'Fuld tid' + point i 'Hurtigskak'

‘Sjakknatt med Magnus‘ på norsk
TV2 Sport 10.-15. maj, seks dage i
træk fire aftentimers skak. Og med
verdensmester Magnus Carlsen i
kommentatorstolen, mens seks skak-
mestre og deres partier kunne følges
tæt på.

De seks kæmpede om en plads i
Norway Chess, men måtte altså for-
uden strabadserne på brættet også
opleve sig eksponeret som tennis-
eller cykelstjerner – eller som delta-
gere i et reality-show, for arrange-
mentet omfattede også en ‘skrifte-
boks‘, hvor spillerne uden for høre-

www. sjakkbloggen.no/

�

Dg6. En bedre chance var dog nok
22... Sxe4 med fælden 23. Lxe4
De5!, og Sort klarer sig. Ingen af
spillerne havde set dette, men analy-
serede i stedet på 23... dxe4 24. Txg3
e3† 25. Kg1 Lc5 ...
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Analyse.

... hvor Anand havde set, at efter 26.
f6? (men 26. Te1! vinder) 26... e2†
27. Kh2 er 27... exf1S†!! mat!
Det er derfor ikke sikkert, at Anand
havde fundet den eneste klare ge-
vinst efter 22... Sxe4, nemlig 23. f6!
Lxf6 24. Lxe4!, hvor mattruslen på
h7 vinder den sorte dronning.
Tilbage til partiet, hvor Anand havde
svaret på 22... Sh5 klar.
23. g6! fxg6 24. fxg6 Txf1† 25. Lxf1 Sf6

I sine forudberegninger havde Va-
chier-Lagrave stolet på, at der var en
skak et eller andet sted, men det er
der jo ikke. Og da 25... Df2 tillader
26. Dh7† Kf8 27. Dh8 mat!, må Sort
give dronningen.
26. Txg3 dxe4 27. Le2 e3† 28. Kg1 Lc5

29. Kf1!

Hvid parerer Sorts sidste trussel 29...
Td1† fulgt af 30. e2†, men som på-
vist af Anand kunne Hvid faktisk
tillade denne taktiske fidus og end-
da vinde med 29. g7 Td1† 30. Lxd1
e2† 31. Kh2 exd1D, fordi Hvid skak-
ker sig til den ny sorte dronning med
32. Dh8† Kf7 33.
g8D† Sxg8 34. Tg7†!
Kf6 35. Td7†. Men da
Vachier-Lagrave efter
29. Kf1 ikke kan hin-
dre 30. Tg4-h4 eller
30. g7, opgav han.
1-0

Fuld tid:

90 min. til

40 træk

og 30 min.

til resten af

partiet, uden

tillægstid.

Hurtigskak:

20 min. pr.

spiller til

hele partiet.

EnterCard

Chess

Qualifier

Af Thorbjørn Rosenlund

vidde af modstanderen kunne betro
seerne deres tanker om partiets ud-
vikling.

God underholdning, men i turne-
ringsskak, der skal respektere FIDE's
regler og spillernes koncentration,
nok lidt malplaceret. Også Norway
Chess havde dog sin skrifteboks, så
måske er skakkens fremtid fokus på
spillerne fremfor på deres skakpar-
tier.

Der blev dystet i skak med fuld
betænkningstid og i hurtigskak, og
foruden sejren til Norges næststær-
keste spiller efter Carlsen, 24-årige

Laurent Fressinet i ‘skrifteboksen‘.
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Jon Ludvig Hammer, kunne nord-
mændene glæde sig over den impo-
nerende 3. plads til stortalentet, kun
15-årige IM Aryan Tari.

Da Peter Heine Nielsen holdt fast
i at prioritere træningen af Magnus
Carlsen højere end selv at spille tur-
nering, blev Curt Hansen ene om at
forsvare de danske farver. Han var i
sin ungdom en af de mest lovende
spillere med europa- og verdensme-
sterskab for juniorer i 1982 og 1984.
Og med en karriere, der bragte ham
op som nr. 14 i verden, er han stadig
som 50-årig et så stærkt skaknavn,
at nordmændene bemærkede hans
comeback i Skakligaen og  ved DM
og sendte ham en invitation.

Især i starten af turneringen var
det dog tydeligt, at der manglede lidt
skarphed og præcision, men under-
vejs blev spillet bedre, og i hurtig-
skakken var det så kun tiden, der
hindrede et topresultat. For mod
Aryan Tari havde han officer og to
bønder mere – og mat i få træk – da
tiden udløb, og mod Fressinet havde
han haft klar gevinststilling, før han
tabte på tid i et remisslutspil.

Men i det første parti i Oslo, mod
den senere vinder, Jon Ludvig Ham-
mer, var der ingen tvivl om udfaldet.

Curt Hansen
Danmark (2621)
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Jon Ludvig Hammer
Norge (2665)

Sort har i sidste træk før diagrammet
spillet 33... Ta6-e6 for at kunne slå
på e5 med tårnet, og med den takti-
ske pointe 34. Lxa5 Sc6 med dob-
beltangreb og modspil. Men Hvid
kan fremtvinge afbytning til slutspil
med springer mod dårlig løber, hvor

de hvide felter ligger åbne for den
hvide konges hærgen.
34. Sc7! Tb6 35. Lxe5 fxe5 36. Tf1†

Kg7 37. Sd5 Tb7 38. Kd2! Ld8 39. Kc3

h5 40. Kc4 Lg5 41. Tf3 Tb8

Nu er opmarchen tilendebragt, og
Hvid sætter fremstøddet ind.
42. Sc7 Le7 43. Kd5 Tb4 44. Ke6 Ld8

45. Se8† Kg8 46. Sd6 Td4 47. g3 Lg5

48. Kxe5 Lh6 49. Ke6 1-0

Sammen med Curt Hansen repræ-
senterede Simen Agdestein på 48 år
generationen af nordiske topstor-
mestre før Magnus Carlsen, som han
i øvrigt underviste i skak på Norges
Idrætsgymnasium. Det indbyrdes
møde med fuld betænkningstid var
karakteristisk: Agdestein forsøger
angreb, mens danskeren, nu i sidste
runde på højde med situationen, træv-
ler det op og slår kontra.

Curt Hansen
Danmark (2621)
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Simen Agdestein
Norge (2620)

Sort har netop spillet 20... Lc8-e6,
og da Hvid har svage bønder i slut-
spillet, vælger han at holde dronnin-
gerne på brættet. Men det gør kun
ondt værre.
21. c4? bxc4 22. Tc3 Ld5 23. Df4 Lb2!

24. Lf6 Lxc3 25. Dg3 g6

Tættere på mat kom Hvid ikke, og
hans stilling går hastigt i opløsning.
26. Dxc3 Sd7 27. Lh4 Txe5 28. Kf1

Txe2! 0-1

Efter ligestilling mellem Hammer og
Fressinet i turneringen med fuld be-
tænkningstid blev det hele afgjort i
hurtigskakkens 2. runde. Både kra-

vet om hurtige beslutninger og par-
tiet store betydning medvirkede vel
til de mange  fejl. Måske også hos
Hammer bevidstheden om, at han
sidste år tabte  kvalifikationsmatchen
til Agdestein i netop hurtigskak. Men
da franskmanden gjorde den sidste
fejl, blev det alligevel norsk triumf.

Jon Ludvig Hammer
Norge (2665)
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Laurent Fressinet
Frankrig (2712)

Hvid truer det sorte tårn med sit sid-
ste træk 32. Lf1-d3, og efter 32...
Tf6 er stillingen i balance. Men...
33... Dd4?? 34. De2! Te5 35. Df3 Te1†

36. Kh2 De5† 37. g3

Nu kan Sort ikke længere dække
både konge og bonde.
37... Df6 38. Dxd5† Kf8 39. Kg2?

39. Dc5† var stærkere, men det hele
er lidt tilfældigt nu.
39... Ke7 40. Th4 Se5 41. Le4 c6 42.

Dd2?? Txe4! 43. Th8 Df3† 44. Kh3(?)

Dh1 mat! 0-1

Curt Hansen – spillede bedre og bedre,

men havde problemer med tiden.
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Vugar Gashimov Memorial 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. Magnus Carlsen, NOR 2863 � ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 7

2. Viswanathan Anand, IND 2791 ½ � ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 6

3. Fabiano Caruana, ITA 2802 0 ½ � 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 5

4. Wesley So, USA 2788 ½ 0 0 � ½ ½ 1 ½ 1 1 5

5. Vladimir Kramnik, RUS 2783 0 ½ 0 ½ � 0 ½ 1 1 ½ 4

6. Shakhriyar Mamedyarov, AZE 2756 0 0 ½ ½ 1 � ½ ½ ½ ½ 4

7. Anish Giri, NED 2790 ½ ½ ½ 0 ½ ½ � ½ 0 ½ 3½

8. Maxime Vachier-Lagrave, FRA 2765 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ � ½ ½ 3½

9. Michael Adams, ENG 2745 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ � ½ 3½

10. Rauf Mamedov, AZE 2658 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ � 3½

17. - 26. april 2015 i Shamkir, Aserbajdsjan. Kategori XXI. Ratinggennemsnit 2774.

www. shamkirchess.az

Gashimov

Memorial
Magnus Carlsen

gentog sejren

i Aserbajsdjan

Af Thorbjørn Rosenlund

Magnus Carlsen og Maxime Vachier-Lagrave giver hånd før opgøret i 5. runde, som vil blive husket

for begge spilleres mod og kreativitet (Peter Heine Nielsen kommenterer partiet næste side).

Da Vugar Gashimov døde 11. janu-
ar 2014 af en hjernesvulst, kun 27 år
gammel, var der stor sorg i skak-
verdenen. Størst naturligvis i hans
hjemland Aserbajdsjan, og allerede
tre måneder senere blev der gennem-
ført en mindeturnering i Shamkir med
seks af verdens bedste spillere og
dobbeltrundigt. Magnus Carlsen
vandt foran Caruana og Nakamura.
I Gashimov Memorial 2015 var kon-

ceptet ændret til ti spillere og enkelt-
rundigt, men det blev feltet ikke min-
dre imponerende af.

Den 21-årige Wesley So er født
på Filippinerne, men spiller nu for
USA, hvor han sammen med Caru-
ana, som også skifter forbund, og
Nakamura, kan udgøre kernen på  et
landshold, med tre top-10 spillere,
mens stormagten Rusland blot har
Kramnik og Grischuk.

Efter fire runder var So i spidsen,
men nederlag til Anand i 5. runde og
Caruana i 7. runde sendte ham ned i
tabellen, to point efter Magnus Carl-
sen, som allerede i 3. runde havde
vundet over dengang næsthøjest ra-
tede i verden, Caruana.

Anand viste endnu en gang sin
klasse tæt på et VM- og Carlsen-
niveau med en sikker andenplads
uden nederlag.
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... VUGAR GASHIMOV MEMORIAL

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Magnus havde en god start på tur-
neringen med 3 point af 4, men var
alligevel et halvt point efter den føren-
de Wesley So.

Partiet i 5. runde viste sig meget
vigtigt for slutstillingen, idet Mag-
nus tog føringen for aldrig siden at
give den fra sig, og måske vigtigere
endnu gav partiets kreative niveau
stor selvtillid i de resterende runder.

Magnus Carlsen
Norge (2863)

Maxime Vachier-Lagrave
Frankrig (2765)

Uregelmæssigt / A05

1. Sf3 Sf6 2. g3

Samme koncept som i 1. og 3. parti i
VM-matchen mod Anand, Chennai
2013, og meget anderledes end i
Wijk aan Zee tidligere i år, hvor Carl-
sen tog en skarp teoretisk duel med
Lagrave i grünfeldindisk. I dagens
parti stræber han efter tidligt at for-
lade konkrete forberedelser, men
hvad der sker i næste træk er allige-
vel uventet:
2... b5!?

Efter seks minutters betænknings-
tid, og ikke så voveligt, som det må-
ske ser ud. Karpov og Leko har spil-
let trækket, hvilket vel understreger
dets soliditet. Med den hvide op-
stilling forpligtet af g2-g3 kan Sort
tage sig visse friheder, og at placere
løberen på b7 og samtidig tage lidt
mere terræn end med b7-b6 er slet
ikke ulogisk. Kramnik besejrede med
hvid Carlsen efter 1. Sf3 b5 2. e4
Lb7 3. Lxb5 i Botvinnik Memorial
hurtigturneringen i 2011.
Magnus tænkte nu en stund, før han
spillede sit ganske nærliggende svar-
træk. Også 3. c3, analogt med 1. b4
c6 og med planen Db3 eller a4, fri-
stede, men han kunne ikke finde en
effektiv fortsættelse efter 3... e6!?
4. Db3 (4. a4 b4! er pointen med 3...
e6) 4... a6 5. a4 Lb7 6. axb5 Ld5! 7.
c4 Lxc4! Inspireret af partiet mod
Kramnik overvejede han endda 3.
e4 Lb7 4. Lxb5, men besluttede sig

for at sende kreativiteten i en anden
retning.
3. Lg2 Lb7

Et sjældent syn. Næsten som i 960-
skak (eller Fischer-random: office-
rernes placering på baglinjen fast-
lægges ved lodtrækning umiddelbart
før hvert parti, red.) tænker spillerne
hårdt fra partiets start i stedet for blot
at aflire teorivarianter.
4. Sa3!?

4. 0-0 er standardtrækket, og Aro-
nian vandt en fin miniature mod
Ipatov efter 4... e6 5. d3 Le7 6. e4 d6
7. Sd4 a6 8. Sb3 c5? 9. e5! Lxg2 10.
exf6 Lxf1 11. fxe7.
4... a6

Værd at overveje var helt bestemt
også 4... b4, men Maxime kunne ikke
lide 5. Sc4 c5 (5... e6 6. Sa5 fulgt af
a2-a3) 6. d3, da springeren vil stå
stærkt på c4 i forbindelse med et se-
nere e2-e4.
5. c4
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5... b4

Igen et svært valg. 5... e5!? 6. 0-0
(6. cxb5 Lxa3 7. bxa6? Lxf3 8. Lxf3
e4 viser en af forskellene mellem e6
og e5) 6... e4 7. Sh4 (7. Sd4 er også
uklart) 7... d5 8. cxd5 Dxd5 9. d3
g5? (9... De6 er muligvis spilleligt,
men falder ikke i Maximes smag)
10. Sf3! var, hvad Maxime havde
regnet sig frem til, og Hvid har gan-
ske rigtigt stor fordel her. I stedet
kunne han vælge 5... e6!? 6. cxb5
Lxa3 7. bxa6 Sxa6 8. bxa3, men selv
om computerne erklærer sig uenige,
mente Magnus, at merbonden nok
skulle give et eller andet.
6. Sc2 e6 7. d4 a5

Eller 7... Le7 8. a3 a5 (efter 8... bxa3

9. b3 har Hvid en stabil strukturel
fordel) 9. axb4 axb4 10. Txa8 Lxa8
11. Ld2, og Sort må spille springe-
ren til enten c6 eller a6, hvilket er ret
akavet.
8. 0-0

Nu derimod har 8. a3 mistet sin
pointe, da Sort er klar til 8... b3 9.
Se3 a4 med uindtagelig bondestruk-
tur.
8... Le7 9. d5 Sa6

Efter 9... exd5 10. Sfd4 ville Hvid
have et kraftigt initiativ, og uden at
Sort har realistisk håb om at bevare
merbonden. Med teksttrækket tager
han sigte mod feltet c5, som i kraft
af bønderne på d5 og b4 er ideelt til
en sort springer.
10. Sfd4 Sc5 11. Te1 0-0

Letter sandsynligvis opgaven for
Hvid. 11... Sfe4 med hensigten 12.
f3 Sd6 og angreb på c4 gør det van-
skeligere for Hvid at gå fremad i cen-
trum, da 13. b3 efterlader et hul på
c3. 12. Sb3!? (i stedet for 12. f3) er
nok det rigtige træk, og Hvid har
fortsat et behageligt initiativ.
12. e4 e5 13. Sf5 d6

Hvid står bekvemt og har terræn-
fordel. Den normale håndtering af
stillingen ville bestå i konsolidering
og derefter enten at starte en frem-
rykning på kongefløjen eller forsøge
at svække den sorte droningfløj.
Magnus vælger dog at spille for
maksimalt udbytte, også selv om det
indebærer et bondeoffer, og at en sik-
ker fordel i stedet bliver meget kom-
pleks.
14. Lg5!?
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14... Sxd5!?

Modtager udfordringen. Efter det

5
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solide 14... Lc8 15. Sce3 h6 var
Magnus’ angrebskoncept 16. Lh4!?,
som bevarer springeren på f5 såvel
som løberen i diagonalen. Får Hvid
mere tid, vil den sorte stilling hurtigt
kollapse, men 16... Kh7 (dækker h6
og truer løberfangst med g7-g5) 17.
f4 fungeret fint for Hvid. Heller ikke
det mere solide 17... Lxf5 (17... Sg8
18. Sxe7 Sxe7 19. f5 er det samme)
18. Sxf5 Sg8 19. Sxe7 Sxe7 20. f5
er fristende for Sort. Han er ganske
vist kommet af med sin dårlige løber
og har lukket stillingen, men Hvids
løberpar og terrænfordel mere end
opvejer den stærke springer på c5.
Hvis Hvid efter 20... g5!? var nødt
til at slå en passant, ville Sort stå
godt nok, men 21. Lxg5! hxg5 22.
Dh5† giver Hvid et kraftigt angreb.
15. Lh6!

Pointen som gør Hvids 14. træk til
et offer i stedet en bonde i slag.
15... gxh6 16. Dg4† Lg5 17. cxd5 Kh8

18. h4 Lf6 19. Sce3

Computerne anbefaler 19. Sxh6, for
som antydet i kommentaren til 5.
træk, kan selv en forkrøblet dobbelt-
bonde på randen have sin betydning.
Men Magnus søger total dominans
af de hvide felter i stedet for at bruge
kræfter på en beskeden materiale-
gevinst.

19... Lc8 20. Df3 Lg7 21. Lh3 Tg8

Mens maskinerne tror, at Magnus
har tabt tråden, er den sorte stilling
nok solid, men meget deprimerende
uden nogen som helst udsigt til ak-
tivt spil. En sikker strategi for Mag-
nus ville nu være 22. Kh2 med hen-
sigten at afbytte de hvidfeltede lø-
bere, men verdensmesteren vælger
igen en mere ambitiøs plan.
22. Lg4!? Df6

Mere aktivt end 22... Df8, som på
den anden side ville have sparet dron-
ningen for at stå truet efter et kom-
mende Sg4.
23. Lh5 Lxf5!?

Antipositionelt, da Sort nu opgiver
at kæmpe om f5, men Maxime har
fået en meget konkret idé til modspil
i et forsøg på at bryde ud af den
trøstesløse situation med fortsat pas-
sivt forsvar, mens Hvid bare forbed-
rer sin stilling.
24. Sxf5 c6!?

Med 24... Lf8 kunne Sort beholde
bonden uden afgørende svækkelser,
men hans stilling ville være ekstremt
passiv, og efter 25. Tac1 kunne Hvid
doble i c-linjen med muligheder for
at åbne på begge fløje, mens Sort
blot kan se på.
25. dxc6 Tac8 26. Dd1
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Som i 14. træk kunne man tro, at
Magnus havde sat en bonde i slag,
men efter 26... Sxe4!? dækker 27.
Lg4! springeren på f5 og truer såvel
på e4 som Sxg7 fulgt af Lxc8.
26... Txc6 27. Dd5 Tgc8 28. Tad1 Lf8

29. Dxf7

Sådan set ikke den ideelle udvikling
for Hvid, da Sort nemmere kan for-
svare sig uden dronninger og er tæt
på at få bygget en fæstning. Men
trods dronningafbytning og ulige-
farvede løbere har Hvid stor fordel.
29... Dxf7 30. Lxf7 Sa4 31. Te2 Tc1 32.

Txc1 Txc1† 33. Kg2 Sc5 34. b3 Tc3 35.

Kh3 Sd7 36. Le6 Sc5 37. Ld5
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Sorts idé er forblive i denne opstil-
ling resten af partiet og lade det være
Hvids problem at finde en vej gen-
nem hans forsvar. Magnus har en
herlig stilling, men da samtlige bon-
defremstød risikerer at spolere den,
træder han vande, indtil første tids-
kontrol er passeret.
37... Sd7 38. Se3 Sf6 39. Le6 Tc5 40.

Sc4 Kg7 41. f3

Første skridt fremad. Med det sorte
tårn parkeret på c5 blev f2-f3 mu-
ligt, og da e4 nu er dækket, gør Hvid
klar til at angribe d6 med tårnet.
41... Se8 42. Td2 Sc7 43. Lg4 a4!?

Under turneringen i

Shamkir var der tid til

en gang indendørs

fodbold for spillerne

og deres delegationer.

Til venstre bag

Magnus Carlsen står

hans far, Henrik,og på

bænken gør Peter

Heine Nielsen sig klar

til at vogte målet med

sine knap to meter og

næsten lige så

skræmmende

målmandshandsker.

Siden Peter Heine

Nielsen før VM-

matchen i 2013 blev

coach for Magnus

Carlsen har han fulgt

verdensmesteren til

de fleste turneringer

og ellers rådgivet via

Internettet.
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På 43... Se8 svarer Hvid 44. Ld7!
og bryder den sorte fæstning ved at
vinde/tabe et tempo. Efter 44... Sf6
45. Le6 Se8 46. Td5! falder den sorte
bonde på a5, og 46... Txc4!? 47. bxc4
Sc7 48. Txa5! Sxe6 49. Tb5 er lige
så håbløst, da b-bonden falder, og a-
bonden løber fremad.
44. Sxd6 Lxd6 45. Txd6 a3
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Ikke ueffent forsøger Maxime at
skabe modspil mod a2, sandsynligvis
inspireret af et berømt parti Beljav-
skij - Dolmatov, Minsk 1979, ana-
lyseret i Dvoretskys fremragende
lærebogsserie. Magnus tænkte sig
godt om, og i stedet for at falde for
fristelsen til bare at konsolidere sin
næsten vundne stillingen, stoler han
på sin variantberegning.
46. Ld7! Tc2 47. Lc6 Txa2 48. Td7† Kf6

49. Txc7 Tc2

Binder løberen, og da den naturlige
frigørelse af brikkerne, Tc8 fulgt af

Lb7 eller Ld7, tydeligvis taber, fordi
Sorts a-bonde går i dronning, må
Hvid ty til mere drastiske metoder.
50. Txh7! Kg6

50... Txc6 51. Txh6† kostede tårnet.
51. Tc7 Kf6 52. h5
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52... Tc1!?

Sorts sidste ressource. 52... a2 53.
Ta7 førte til et tabt tårnslutspil, men
nu truer a3-a2-a1 dronning, og Hvid
må vise, hvad han havde udtænkt.
53. Th7! a2 54. Ld5

Og tager Sort en ny dronning, bliver
han sat mat: 54... a1D 55. Tf7† Kg5
56. Tf5 mat! Og 54... Tc7 eller 54...
Th1† trækker kun pinen ét træk ud.

Vachier-Lagrave opgav. Naturligvis
ikke tilfreds med udfaldet, men ved
pressekonferencen bagefter var det
tydeligt, at også han havde nydt den
kreativitet, som prægede partiet helt
fra træk to.  1-0

... VUGAR GASHIMOV MEMORIAL
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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!

I starten af maj var der endnu en gang
linet op til en IM-turnering i Frede-
ricia. Alt var dog ikke, som det ple-
jer i år. En af ændringerne var, at
turneringen havde skiftet navn til
Kemp & Lauritzen Chess 2015, da
sponsoren, Glenco, havde skiftet
navn. En anden og større ændring
var dog, at turneringen nu indgik i
en rigtig skakfestival med bymatch,
foredrag, simultan- og blindskak-
opvisning foruden IM-turneringen
og den sideløbende EMT.

Bymatchen var blevet til på en
idé af GM Peter Heine Nielsen, som
har slået sig ned i Fredericias ven-
skabsby Šiauliai i Litauen sammen
med sin kone, WGM og tidligere
europamester for kvinder Viktorija
Cmilyte.

Fredericia Skakfestival
Den ny festival blev indledt mandag
den 4. maj foran rådhuset i Frederi-
cia, hvor Peter Heine Nielsen spil-
lede blindt mod Søren Rix, Frederi-
cia. En duel, som endte 1-1. Samti-
dig kunne forbipasserende sætte sig

Forre
Johnni Ven

To
Sergio Adan

Jens Ove 
bage
Carst

A
Rasmu

Bjørn Møll
Mata

Af Johnni Marcussen

Festival

i Frederi



Kemp & Lauritzen Chess 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. FM Sergio Adan Bermudez, ESP 2366 � 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 7

2. IM Matas Narmontas, LTU 2427 1 � 1 ½ 0 1 ½ 0 1 ½ 5½

3. IM Jens Ove Fries Nielsen, DEN 2459 0 0 � 1 0 1 ½ 1 1 1 5½

4. FM Bjørn Møller Ochsner, DEN 2419 ½ ½ 0 � ½ 1 ½ 1 0 1 5

5. FM Johnni Veng, DEN 2304 0 1 1 ½ � 0 ½ 1 ½ 0 4½

6. IM Attila Gergacz, HUN 2374 ½ 0 0 0 1 � 1 ½ 0 1 4

7. Mads Boe, DEN 2341 0 ½ ½ ½ ½ 0 � ½ 1 ½ 4

8. Rasmus Thøgersen, DEN 2128 0 1 0 0 0 ½ ½ � ½ 1 3½

9. FM Carsten Bank Friis, DEN 2261 0 0 0 1 ½ 1 0 ½ � 0 3

10. FM Tom Rÿdström, SWE 2291 0 ½ 0 0 1 0 ½ 0 1 � 3

6.-10. maj i Fredericia, Kategori IV. Ratinggennemsnit 2337. IM-norm 6 point.
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ned og få et spil simultanskak mod
Jens Ove Fries Nielsen.

Samme aften var der foredrag,
hvor Peter Heine Nielsen fortalte om
sit arbejde med den norske verdens-
mester Magnus Carlsen. Omkring
50 personer fra Fredericia og nær-

liggende klubber var mødt op og
havde nogle interessante timer.

Tirsdag var der så bymatch med
FM Carsten Bank Friis og IM Jens
Ove Fries Nielsen for Fredericia
mod IM Matas Narmontes og GM
Peter Heine Nielsen for Šiauliai. Fire

runder med en betænkningstid på 25
min. + 10 sek. tillægstid pr. træk, og
i løbet af de fire runder skulle der
spilles med hvid og sort mod hver
spiller fra den anden by.

Peter Heine Nielsen skriver om
matchen side 33 og kommenterer en

Kemp & Lauritzen Chess 2015

st fra venstre:
ng, Mads Boe,
om Rÿdström,
Bermudez og
Fries Nielsen,
st fra venstre:
en Bank Friis,

Attila Gergacz,
us Thøgersen,
er Ochsner og
as Barmontes

F
o
to

: 
Jo

h
n

n
i 

M
a
rc

u
s
s
e
n

.

icia



30 2015 /4/174

... KEMP & LAURITZEN CHESS 2015

af sine gevinster – for dem var der
hele fire af, mens Matas Narmontes
nøjedes med 3½ point efter remis
med sort mod Carsten Bank Friis.

IM-turneringen
Hovedturneringen, Kemp & Laurit-
zen Chess 2015, havde den sædvan-
lige besætning med seks danskere
og fire udlændige. I år var udlæn-
dingene fundet i Spanien, Ungarn,
Sverige og Litauen, hvor sidstnævnte
land var repræsenteret af IM Matas
Narmontas. Fra Sverige var FM
Tom Rydström med, mens de to sid-
ste spillere var FM Sergio Adan
Bermudez, Spanien, og IM Attila
Gergacz, Ungarn, som begge er bo-
siddende i Danmark.

Blandt danskerne var både IM
Jens Ove Fries Nielsen og den lo-
kale FM Carsten Bank Friis at finde,
og de skulle bl.a. møde vinderen af
Kandidatklassen ved Glenco Chess
2014, FM Johnni Veng. Derudover
var FM Mads Boe og FM Bjørn
Møller Ochsner i startfeltet. Den sid-
ste plads var forbeholdt en ung-
domsspiller, da der inden turnerin-
gen var lavet en aftale med ung-
domslandstræner Mads Boe om, at
han fremover kan udpege en spiller
til i IM-gruppen, og hans valg faldt i
år på Rasmus Thøgersen.

Favoritterne
Inden turneringen kunne man med
rimelighed koge favoritfeltet ned til
de tre personer, som havde over
2400 i Elo-rating ved turneringens
start. Trods sit dårlige resultat i by-
matchen var Jens Ove højest ratet
inden turneringen, og det var derfor
naturligt at have forventninger til
ham. Ratingmæssigt var Matas dog
ikke lagt efter, og da han havde vist
flot spil i bymatchen, var forvent-
ningen ligeledes store til ham. Den
sidste spiller over 2400 var Bjørn,
som blot en måned forinden havde
vundet Kandidatklassen ved DM.
Han var samtidig på jagt efter sin
første IM-norm, hvilket bestemt ikke
så urealistisk ud.

Vinderen skulle dog ikke findes i
dette favoritfelt. I modsætning til de

to tidligere år, hvor de højest ratede
spillere vandt, var det i år en outsi-
der. Spanske Sergio Bermudez vi-
ste sig nemlig at være feltets stærke-
ste, da han scorede 7 point ud af 9,
og samtidig sikrede sig en IM-norm,
idet kravet var blot 6 point. 1½ point
efter fulgte Jens Ove og Matas på en
delt 2. plads.

Sergio Bermudez fik en stærk start
med to sejre, inden han i 3. runde
tabte til Matas og derefter delte fø-
ringen med tre andre. Efter to runder
mere og to gange to sejre til Sergio
og Jens Ove var de kun to i spidsen,
og da Sergio spillede remis med
Bjørn Møller Ochsner, mens Jens
Ove tabte, var Sergio et halvt point
foran inden det afgørende parti i 7.
runde med sort mod Jens Ove.

Her endte Sergio med at trække
det længste strå, hvorfor han havde
1 point ned til den nærmeste forføl-
ger, Matas, inden søndagens to run-
der. Samtidig manglede han blot et
halvt  point for at score en IM-norm.
En hurtig remis i 8. runde var derfor
i vente, men Sergio gik efter at af-
gøre turneringen, og det lykkedes
ham at tage hele pointet, for derefter
at kunne slutte af med en kort remis
med Attila Gergacz.

Den lokale spiller, Carsten Bank
Friis, leverede en fin præstation i det
hårde selskab og nåede med sejre
over Bjørn Møller Ochsner og Attila
Gergacz 3 point mod 2½ i 2013 og
3½ i 2014.

EMT med kandidat
Sideløbende med IM-turneringen,
blev der afholdt en EMT- turnering
med 64 spillere i ni grupper. Kan-
didatklassen lokkede ligesom sidste
år med en plads i IM-gruppen og
blev derfor ganske stærk med 2161
i gennemsnit. Vinder blev Kristian
Seegert, Skanderborg, med 4 point
ud af 5 mulige. Han tabte i 3. runde
til kvindelandstræner Thomas
Schou-Moldt, ØBRO, som også
nåede 4 point, men havde dårligere
korrektion.

Turneringen blev spillet i gode
lokaler i Ældrecenteret, som er cen-
tralt beliggende i Fredericia. Des-

værre kan Fredericia Skakforening
ikke længere bruge lokalerne, da
kommunen har solgt dem, og derfor
leder klubben med lys og lygte efter
egnede lokaler, så der også bliver
spillet internationalt skak i Frederi-
cia i 2016.

Jens Ove Fries Nielsen

kommenterer:

FM Bjørn Møller Ochsner
Danmark (2419)

IM Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2459)

Skandinavisk / B01

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Sc3 Dd8!?

Jeg har fine resultater med dette træk,
selv om Dd6 er mere populært.
4. d4 g6!! 5. Sf3 Lg7 6. Lc4 Sh6!?

I CCC 2015 forsøgte jeg 6... Sc6 og
efter 7. d5 Sa5 8. Lb5† c6 9. dxc6
Dxd1 10. Sxd1 Sxc6 11. Se3 Ld7
fik jeg en fin stilling (Per Settergren
Sørensen - JOFN).
7. Lf4!?

7... Lxh6!? Lxh6 De2!! blev spillet i
M. Pavlovic - JOFN, Fredericia
2013.
7... Sf5 8. Sd5

Lidt kunstfærdigt. 8. Dd2 Sd6 (8...
Sc6!?) 9. Lb3 Sc6 10. Se5, Sa5 11.
0-0-0, Sxb3 12. axb3 var partiet Vla-
dimir Talla - JOFN, Marienbad
2013. Spændende, men rodet er 8.
Le5 f6 9. Lg3 g5!
8... Sd6

Muligt var også 8... Sa6 9. c3 c6 10.
Se3 Sc7.
9. Lb3 Sc6 10. c3 0-0 11. 0-0 Sa5!?

Så vil den anden springer også være
med.
12. Lc2 Sac4

Alternativet var 12... b6 13. Te1 e6
14. Se3 Lb7.
13. b3 Sa3

Mere simpelt 13... Sb6, men jeg vil
lokke hvids bønder frem.
14. Ld3 c6 15. Se3 Sab5 16. Dd2 Sc7

17. c4?!

Nu kan bonden på d4 blive noget
blød. 17. Tae1!! var den dybe løs-
ning.

1
. 
r
u

n
d

e



�

�

�

2015 /4/175 31

Sergio Adan Bermudez

kommenterer:

IM Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2459)

FM Sergio A.  Bermudez
Spanien (2366)

Siciliansk / B30

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d3 g6 4. h4?!

Virker forhastet, da Hvid kun har
udviklet en enkelt officer. Desuden
overlades feltet g4 til Sort.
4... Sf6 5. Lg5 Lg7 6. Dc1

Forsøger at udnytte svaghederne
omkring fianchettoløberen til at ge-
nere den sorte rokade og måske sætte
et angreb ind.
6... h6 7. Lf4 d5!

Med den hvide plan forhindret sæt-
ter Sort modstød ind i centrum, hvor
hans springere hjælper til at tage kon-
trol over de hvide felter.
8. Sc3 d4 9. Sb1

De hvide brikker går i vejen for hin-
anden, mens Sort kan udvikle sig
bekvemt.
9... Sg4!

Et naturligt træk, som hindrer e4-e5
og truer med selv at spille e5 med
terrænfordel.
10. h5 g5 11. Ld2

Nu burde Sort rokere for derefter at
knuse det hvide centrum med f7-f5.

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

11... Sf6?

Det er ikke den bedste plan at trække
den velplacerede springer tilbage for
at give plads for Lg4 og afbytning.
Stockfish foreslår i stedet: 11... 0-0
12. Sa3 f5 13. exf5 Lxf5 14. Le2 a6
15. Dd1 Dc7 16. c3 b5 17. Sxg5
dxc3 18. Lxc3 Lxc3† 19. bxc3 Sxf2
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17... Se6

Via ruten c6-a5-c4-a3-b5-c7!
18. Le5 Lh6!?

Interessant var 18... f6 19. Lg3 f5
20. Le5 (20. Sc2) Lxe5!? 21. dxe5
Se4 22. Dc2 S6c5 eller 22... Sd4.
19. Tfe1

Spændende var også 19. c5 19...
Sf5!? (eller 19... Sb5, eller det
ultraskarpe 19... f6) 20. Lxf5 gxf5
21. Dc2 Lxe3!? 22. fxe3 f6 23. Lg3
Dd5! Samt 19. Dc2!? f6 20. Lg3
Sf7 eller 20... f5!
19... f6 20. Lg3

Hvid har kun godt 22 minutter til-
bage mod min time og 16 minutter!
20... Sf7 21. d5!?

Komplicerer!
21... Sc5!? 22. Tad1!

22. Lc2 e5 23. b4 (eller 23... dxe6)
23... Sa6 24. Tac1 Sc7 25. Ted1 cxd5
26. cxd5 Sd6 27. Lb3 Lg4 med dy-
namisk spil for Sort.
22... cxd5 23. cxd5 f5!

Med mindre end 10 minutter tilbage
til Hvid skærpes spillet yderligere.
24. Db4!?

24. Le5 f4 25. Sf1 var cirka lige.
24... Sxd3 25. Txd3 g5!?

Des mindre tid, des mere komplice-
ret bliver det!
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26. h4?

Panik. Der var stadig overraskende
ressourcer: 26. d6! f4 27. d7! (jeg
havde mest øjet rettet mod 27. dxe7)
med ideen 27... Lxd7 (27... fxg3!)
28. Dd2 Sd6 29. Sd5! Eller 26. Sd4!
f4 27. Sef5 med kompensation.
26... f4

Nu går det stærkt.
27. d6 fxg3 28. hxg5 gxf2† 29. Kxf2

Sxg5 30. d7 Lxd7 31. Ted1 Db6!

Det nemmeste.
32. Dh4

32. Dxb6 axb6 33. Txd7 Txa2 er
håbløst.
32... Tf4 33. Dh2 Taf8 34. Ke2 Lb5 35.

Sxg5 Lxg5 0-1

Foto: Johnni Marcussen.

Ratingfavoritten Jens Ove Fries Nielsen kom godt fra start med sort mod Bjørn Møller
Ochsner, men mistede muligheden for turneringssejr med nederlaget i 7. runde.
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20. Kxf2 hxg5 21. h6 Le6† med af-
gørende sort fordel.
12. Le2 Lg4 13. Sg1 c4!?

For at bruge udviklingsforspringet
til at placere en springer på e5 og
lægge tryk mod d3-bonden.
14. Lxg4 Sxg4 15. dxc4?

Hvid burde ikke tillade åbning af dia-
gonaler h8-a1 og a7-g1 for Sorts lø-
ber og dronning.
15... d3!

Truer straks 16... Db6.
16. c3 Db6?!

Selv om det er naturligt at angribe
f2, var den mest lovende angrebs-
metode f7-f5 fulgt af 0-0 for at lægge
pres mod f2 via f-linjen.
Stockfish giver denne variant: 16...
f5 17. Sh3 Dd6 18. Dd1 0-0 19. Sa3
De6 20. c5 Dxe4† 21. Kf1 Sce5 22.
Kg1 Dc6 med overlegent spil for
Sort.
17. Sh3 Sf6?

Endnu en gang forlader springeren
sin aktive forpost, lokket af en
bondegevinst.

18. Le3 Dc7 19. Sd2 Sxh5? 20. Dd1!

Sf6 21. f3

Konsoliderer centrum, men svækker
feltet g3.
21... Sh5!

Eneste reeel mulighed for at bevare
fordel.
22. Sf2 Sg3 23. Th3 Td8?

Stærkere var 23... 0-0-0 for at kunne
spille f7-f5 med kongen i sikkerhed
væk fra centrum.
24. Da4 f5!

Langt om længe åbner Sort stillin-
gen.

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

25. exf5??

En stor fejl. Hvid er nu tvunget til at
ofre kvalitet for at undgå at tabe
straks. I stedet gav 25. Db5! ifølge
Stockfish pæne chancer for at holde
balancen, f.eks. 25. Db5! 0-0 26. 0-
0-0 f4 27. Lc5 h5 28. Kb1 b6 29.
La3 Se5 30. c5 bxc5 31. Dxc5 Td7
32. Dxc7 Txc7 33. Th2 g4 34. fxg4
hxg4 35. Sb3 Tb8 36. Sxd3 Sxd3
37. Txd3.
25... Sxf5 26. Lc5 b6 27. g4 Sh4 28.

Txh4 gxh4 29. Le3 0-0 30. 0-0-0 Se5!

Nu er begge konger i sikkerhed, og
Sort kan koncentrere sig om udnytte
materialefordelen.
31. f4 Sg6 32. f5 Sf4 33. c5 Sd5

Den hvide løber har ingen gode fel-
ter, f.eks. 34. Ld4 e5!
34. Dc4 e6?

Men her var det stærkere simpelt hen
at trække kongen ud af diagonalen
med 34... Kh8.
35. Sxd3 exf5 36. gxf5 Df7 37. Ld4

bxc5??

Forærer Hvid feltet e6 og smider hele
fordelen væk. Korrekt var 37... Se7!

38. Lxg7 Kxg7 39. Sxc5

Nu er den sorte konge i vanskelig-
heder, men med 39... Dxf5 var der
stadig mindst lige spil.
39... Sc7??

Groveste fejl i partiet – nu kunne
Hvid pludselig vinde.
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 40. Se6†??

Men ikke med dette træk. Som det
siges: ‘Den spiller, der gør sidste fejl,
taber!’ Med 40. Dxh4! Kh7 (40...
Dxf5 41. Dg3† og Dxc7) 41. Th1
Df6 42. Dh5 Td5 43. Sde4 kunne
Hvid afgøre slaget.
40... Sxe6 41. fxe6 De7 42. Tg1† Kh8

Undgår skakken på e4.
43. Se4 h3 44. Th1 Dh4

Nu sikrer den aktive sorte dronning
atter fordel.
45. De2?

Bedste chance var at veksle e6-bon-
den for h3-bonden med 45. e7 Dxe7
46. Txh3.
45... Tde8

Mere præcist nok 45... Df4†
46. Sc5 Tf5 47. De3 h2! 48. Sd3 Tf6(?)

Med 48... Tg5 kunne alle hvide brik-
ker låses i passivitet.
49. Dd4?

Sidste fejl af Hvid, hvorefter gevin-
sten bliver mere enkel.
49... Dxd4 50. cxd4 Texe6 51. Txh2

Te4!!

Men dog ikke mere enkel, end at dette
er eneste træk, der definitivt bryder
modstanden.
52. Kc2 Txd4 53. Kc3 Td7 54. Se5 Td5

55. Sc4 Kh7 56. Th3 h5 57. b4 Kh6 58.

a4 Kg5 59. Se3 Tc6† 60. Sc4 h4 61. b5

Tc8 62. Kb3 Kg4 63. Th1 Td3† 64. Kb4

Td4 65. Tc1 h3 66. a5 h2 0-1

... KEMP & LAURITZEN CHESS 2015

Sergio Adan Bermudez – overraskende,
men fortjent vinder af Kemp & Lauritzen
Chess 2015 i Fredericia.

Foto: Johnni Marcussen.
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der. En bymatch over to brætter blev
derfor det logiske valg, men først
måtte Deimante Daulyte takke nej
pga. forpligtelser i den franske liga,
og kort før matchen måtte Viktorija
Cmilyte også melde forfald. I 2012
blev hun opfordret til at stille op til
valget i det litauiske parlament, og
da først én over hende på listen blev
valgt ind til EU-parlament, og en
anden derefter blev borgmester i
Vilnius, var hun pludselig indvalgt!
Hvorfor jeg i sidste øjeblik blev ind-
sat som reserve for min nye hjemby.

Fredericia stillede med klubbens
to højest ratede spillere. Carsten
Bank Friis er indehaver af den lo-
kale Bog & Idé, og Jens Ove Fries
Nielsen debuterer næste år for sin
nye klub i 2. division.

Matchen afvikledes som dobbelt-
rundig hurtigskak, og i første parti
sad jeg over for Jens Ove.

Jens Ove Fries Nielsen
Fredericia (2457)

Peter Heine Nielsen
Šiauliai (2654)

Kongeindisk i forhånden / A04

1. Sf3!?

Efter morgenmaden havde jeg ana-
lyseret en stund på Jens Oves 1. d4
fulgt af 2. Sc3, uden synderlig held,
og lukkede heldigvis computeren for
at gå en tur og opleve, at Fredericia
er så meget mere end en banegård,
men en stolt historisk garnisionsby!
1... c5 2. g3 Sc6 3. Lg2 g6 4. 0-0 Lg7

5. d3 Sf6 6. Sc3 0-0
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7. h4?!

Af og til kan det ske, at jeg ikke helt
kan følge logikken bag Jens Oves
åbningsspil, men dette forstod jeg
umiddelbart! Bent Larsen holdt fore-
drag på en junior-styrketræning, hvor
også Jens Ove var blandt instruk-
tørerne, og viste sin berømte sejr over

På den første tur med barnevognen i
min nye hjemby, Šiauliai i Litauen,
faldt blikket på noget bekendt. Fre-
dericias byvåben prydede nemlig det
lokale rådhus. Og som professionel
skakspiller med ophav i det jyske,
har man et indgående kendskab til
Fredericias banegård og de nærlig-
gende provianteringsmuligheder en
sen søndag nat, med togskifte på vej
hjem fra Bundesliga.

De senere år står Fredericia også
som en meget aktiv skakby, et ind-
tryk jeg fik bekræftet, da jeg knap
nåede hjem fra gåturen, før min mail,
om vi eventuelt skulle forsøge et
skakarrangement med deres litaui-
ske venskabsby, var besvaret med
en række positive forslag!

Šiauliai er Litauens 4. største by
med ca. 100.000 indbyggere, og er
skakmæssigt unik i den forstand, at
deres to stærkeste spillere er kvin-
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1 2 3 4

Šiauliai 7½

1. Peter Heine Nielsen
3

1
4

1 1
3

1
4

2. Matas Narmontas 1
4

1
3 4

½ 1
3

Fredericia ½

3. Jens Ove Fries Nielsen 0
1 2

0
1

0 0
2

4. Carsten Bank Friis
2

0 0
1

½
2 1

0
½

Bymatch 2015
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Af Peter Heine Nielsen
Carsten Bank Friis hvid mod Peter Heine Nielsen i det første af deres to partier.

Bymatch

mellem

venner

Foto: Johnni Marcussen.
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Gligoric fra Vinkovci 1974. Pointen
dér – som her – er, at når den sorte
springer forlader f6 for at ende på
d5, er Hvid klar til h5! med tryk på
kongefløjen.
7... d5 8. Lf4 d4 9. Sa4 Sd7?!

Et rutinetræk, der ikke forholder sig
til, at bonden står på h4. Det er værd
at bemærke, at computerne foreslår
9... e5!! Umiddelbart nægtede jeg at
tage det alvorligt, trods alt en cen-
trumsbonde direkte i slag, men sprin-
geren på a4 og bonden på h4 gør, at
offeret er seriøst. Efter 10. Sxe5 Sxe5
11. Lxe5 De7 skal Hvid vælge...
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Analyse.

a) 12. Lf4 Lg4 (med truslen 13. b7-
b5) 13. b3 Tae8 14. Te1 Sh5, og
Sort rigelig kompensation for den
ofrede bonde. Hvis løberen flytter,
åbner Sort den svækkede kongefløj
med f7-f5, og Sa4 er blot tilskuer.

b) 12. Lxf6 Lxf6
b1) 13. c4 Ld7 14. Te1 Tae8 15. b3
b6, og igen er Hvids springer langt
fra at blive aktiv, og svækkelsen h4
gør, at Sort har kraftigt angreb med
enten direkte g6-g5! eller efter forbe-
redelse med f5-f4.

b2) 13. c3 Lg4 14. Db3 Tab8 (med
truslen b7-b5) 15. cxd4 cxd4 16.
Tfc1 b6 17. Lf3 Ld7, og selv om
Hvid er en ren bonde foran og har
dækket svækkelsen på e2 solidt, er
han nærmest fortabt, fordi svækkel-
sen h4 gør det muligt for Sort at
angribe kongen, og fordi Sa4 ikke
kan deltage i forsvaret.

I stedet for mit træk i partiet var 9...
Sh5!? 10. Ld2 Dd6 en måde at ud-
nytte h4 på, uden at ofre en bonde.
Også her er f7-f5-f4 en farlig plan,
men da det er en umulig opgave at

matche Jens Ove kreativt, holdt jeg
mig til det gængse.
10. Sg5 e5 11. Ld2 Dc7 12. c4?!

Et træk han med rette var kritisk over-
for bagefter. 12. c3! ville give Hvid
en glimrende stilling, pointen er, at
12... b5? 13. Sxc5! Sxc5 14. cxd4
vinder officeren tilbage med renter,
pga. bindingerne i c-linjen efter et
hvidt Tc1. Jeg havde tænkt mig at
spille 12... b6 13. cxd4 exd4 14. b4
Lb7 15. bxc5 b5, med en vis kom-
pensation i kraft af, at Hvids sprin-
ger må til b2, men stadig med fine
chancer for Hvid.
12... h6 13. Se4 b6 14. g4!? Lb7 15.

g5 h5 16. f4

Hvid kommer med alt, hvad han har,
men Sort vil også lege med.
16... f5!

Skaber nok lidt svækkelser, men hå-
bet er, at det kommende slagsmål
bliver afgjort af, at jeg har alle brik-
kerne med, mens hans springer på
a4 blot er tilskuer.
17. gxf6 Sxf6 18. Sg5 Tae8 19. f5 gxf5

20. Txf5 Dd7

Nok har Jens Ove skabt svækkelser
i min bondestilling, og især har han
fået kontrol over de hvide felter. Men
slår jeg hans angreb tilbage, kom-
mer mit modspil omgående. Efter 21.
Tf1 Sd8! truer jeg afbytning i den
lange diagonal fulgt af Dg4†, og
dronningen fra d7 øjner også sprin-
geren på a4, og binder derfor den
hvide dronning til dækningen. Jens
Ove overlader derfor ikke initiativet
til Sort, men min stilling er for solid
til, at angrebet virker.

21. Txf6!? Lxf6 22. Ld5† Kg7 23. e4

Lxg5 24. Lxg5
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24... Kg6!

Dækker bonden på h5, og selv om
det måske kan se lidt farligt ud i
g-linjen, er den sorte konge sikker,
hvorimod den hvide nu udsættes for
et afgørende modangreb.
25. Kg2 Lc8! 26. Kg1 Sb4 27. b3 Dh3

28. De2 Tf3 29. Dh2 Dg4†

Og da 30. Dg2 Tg3 samt 30. Kh1
Th3 taber dronningen, opgav Hvid.
0-1

Venskabsbyerne...
Arrangementet var enormt hyggeligt,
men af en venskabsby at være tog vi
nok lidt rigeligt for os af pointene!
7½-½ blev slutstillingen, og Carsten
Bank Friis fik kommentatorrummets
største bifald, da han sikrede Frede-
ricia deres remis!

Om revanchematchen bliver i
Šiauliai, eller formatet måske et an-
det, vil tiden vise. Planen er i hvert
fald at holde den skaklige kontakt
mellem de to venskabsbyer.

... KEMP & LAURITZEN CHESS 2015
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Byholdet fra Šiauliai,
Peter Heine Nielsen

og Matas Narmontas,
glæder sig sammen med
arrangør og formand  for
Fredericia Skakforening,
Claus Marcussen, over
samarbejdet mellem de

to venskabsbyer.

Foto: Johnni Marcussen.



2015 /4/179 35

Copenhagen Chess Challenge 2015

1 GM Henrik Danielsen, Island (2520) 7

2 IM Thorsten Michael Haub, Tyskland (2412) 7

3 IM Miklos Galyas, Ungarn (2449) 6½

4 IM Benjamin Gledura, Ungarn (2478) 6½

5 GM Daniel Semcesen, Sverige (2481) 6½

6 IM Björn Ahlander, Sverige (2372) 6½

7 IM Jens Ove Fries Nielsen, Danmark (2457) 6½

8 GM Hans Tikkanen, Sverige (2535) 6

9 IM Aryan Tari, Norge (2513) 6

10 GM Stellan Brynell, Sverige (2433) 6

11 IM Andreas Skytte Hagen, Danmark (2396) 6

12 IM Mikkel Djernæs Antonsen, Danmark (2456) 6

13 GM Jonny Hector, Sverige (2486) 6

14 FM Johan-Sebastian Christiansen, Norge (2392) 6

15 FM Tycho Dijkhuis, Holland (2288) 5½

16 FM Kåre Hove Kristensen, Danmark (2395) 5½

17 FM Martin Percivaldi, Danmark (2299) 5½

18 FM Fabian Englert, Tyskland (2318) 5½

19 FM Deniz Arman, Tyrkiet (2315) 5½

20 FM Tom Rydström, Sverige (2286) 5½

21 Nicolai Kvist Brondt Pedersen, Danmark (2126) 5½

22 FM Jacob Carstensen, Danmark (2364) 5½

I alt 83 deltagere. 29. april - 3. maj, i Ballerup.

www. copenhagenchesschallenge.dk/

CCC

Af Thorbjørn Rosenlund

Copenhagen Chess Challenge

I svundne tider var det mestrenes
privilegium at kunne vie skakken fuld
opmærksomhed i dage og uger. Al-
mindelige fritidsspillere havde klub-
aftenerne og måske et divisionsparti
om søndagen. Anderledes i dag, hvor
alle kalenderens ferier og højtider har
tilbud om skak – og masser af skak
– i intense, sammenhængende turne-
ringsforløb.

Copenhagen Chess Challenge
blev i år afviklet for 11. gang og er
blevet  storebededagsferiens faste
tilbud om international open for alle,
superkomprimeret med ni runder på
fem dage, fra onsdag aften til søn-

Henrik Danielsen – vinder af CCC 2015.

– fem dages

intensiv skakkur i Ballerup

Benjamin Gledura,
Ungarn, mod
Thorsten Michael
Haub, Tyskland,
i sidste runde.
Remisen gør Haub
til stormester.

Fotos: Sigfred Haubro.
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... COPENHAGEN CHESS CHALLENGE

Henrik Danielsen
kommenterer:

IM Bjørn Ahlander
Sverige (2372)

GM Henrik Danielsen
Island (2520)

Pircs forsvar / C41]

1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 e5 4. Sf3 Sbd7

5. g4

Shirovs gambit. Bjørn angriber for
fuld udblæsning. Passer mig fint.
Nødvendigt med ubalancer for at
vinde.
5... Sxg4 6. Tg1 Sgf6 7. Lc4 h6 8. Le3

c6 9. De2 b5 10. Lb3 Da5 11. 0-0-0 La6

Da5 og La6 er stærkt. Bjørn tænker
og tænker og finder kun...
12. Sb1 g6!?

Frigør Lf8 fra dækningen af g7 og
forhindrer manøvren Sh4-f5.
13. Sbd2 c5

Jeg har ikke travlt med at rokere. Nu
truer c5-c4.
14. dxc5 dxc5 15. c4 b4 16. Sh4?

Umuligt at gennemføre fremstøddet
f4.
16... 0-0-0 17. Tgf1 Lb7 18. f3 Sh5 19.

Sg2 g5 20. Sb1 Le7
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21. Td5

Stillingen er tabt, og Hvid gør et de-
sperat forsøg på at komplicere.
21... Dc7 22. Sd2 Sb6 23. Kb1 a5

Jeg er ligeglad med tårnet på d5.
Hovedsagen er, at Hvids lette offi-
cerer forbliver passive.
24. Tc1 a4 25. Ld1 Kb8 26. Lg1 Sf4 27.

Df1 La6 28. Sxf4 exf4 29. Dh3 Txd5

Nu har jeg et stærkt angreb mod b2.
30. exd5 De5! 31. Se4

Hvid er fortabt.

31... Sxc4 32. Tc2 Dxd5

Bonde nummer 3.
33. Le2
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33... Sa3† 34. bxa3 Lxe2 35. Td2

35. Txe2 Dd1† gik jo ikke.
35... Ld3† 36. Kc1 f5 37. Sf2 c4 38.

Dh5

Eller 38. axb4 De5 og mat i 8! 39.
Sxd3 cxd3 40. Txd3 Tc8† 41. Lc5
Lxc5 42. bxc5 (42. Kb1 lever ét træk
mere) 43... Dxc5† 43. Kd2 Dc1†
44. Ke2 Tc2† 45. Td2 Txd2 mat!
38... b3 39. Dg6 Lxa3† 40. opgivet.

F.eks 40. Kd1 Dxf3† 41. Ke1 De3†
42. Kd1 Lc2† 43. Txc2 bxc2† 44.
Kxc2 Dc1 mat!
0-1

GM Henrik Danielsen
Island (2520)

GM Daniel Semcesen
Sverige (2481)

Engelsk / A09

Sidste runde. Knald eller fald. Jeg
har Hvid og kun en sejr tæller.
1. Sf3 d5 2. c4

En lille afvigelse fra 2. g3 for at tvinge
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dag. Faste deltagere kommer igen år
efter år, f.eks. den svenske storme-
ster Hans Tikkanen, som vandt i
2012, og var topseedet i år. Han
sprang over i 2014, men har ellers
været med lige fra de første to eks-
perimenterende år i 2005 og 2006,
hvor feltet kun talte 20 deltagere.

Og nye er kommet til, både i 2013
og nu 2015 stillede 83 spillere til
start. Med seks GM'ere, ti IM'ere, en
WIM og 21 FM'ere var feltet både
det største og  det stærkeste, arran-
gørklubben BMS Skak i Ballerup til
nu har kunnet præsentere.

Svenske stormestre har præget
turneringen gennem årene. Stellan
Brynell vandt sammen med Daniel
Semcesen i 2009 og solo året efter,
og Jonny Hector delte i 2013 sejren
med dansk-islændingen GM Hen-
rik Danielsen.

Også i år prægede svenskerne be-
givenhederne. Semcesen var alene i
front før sidste runde, men han tabte
til en velspillende Henrik Danielsen,
som dermed tog førstepræmien som
den første udelte vinder fra BMS
Skaks egne rækker. Tikkanen tabte i
næstsidste runde, Hector i 6. og 7.
runde, og ubesejrede Brynell spil-
lede for mange remiser.

Det gav plads øverst i tabellen til
den tyske IM Thorsten Michael
Haub, som med resultatet bliver ud-
nævnt til stormester i en alder af 47
år, og til de to ungarske IM'ere Mik-
los Galyas, og Benjamin Gledura.

Glæde hos nogle, skuffelse hos
andre. Den amerikanske IM Victor
Shen havde kurs mod en GM-norm,
da han tabte i 7. og 8. runde, og derpå
trak sig pga. sygdom. Hillerøds
Martin Percivaldi kæmpede hårdt for
sin IM-norm, men satte en lovende
stilling over styr i tidnød i sidste
runde. Hans modstander, nordman-
den Johan-Sebastian Christiansen,
fik ingen IM-norm i CCC, men hen-
tede til gengæld sin tredje og afgø-
rende norm i Visma Chess i juni og
er indstillet til titlen på  næste FIDE-
kongres. Også Martin Matthiesen
havde muligheden i sidste runde,
men tabte til 50+ spilleren Kåre Hove
Kristensen.

Martin Percivaldi – tæt på IM-norm.
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ham væk fra hans forberedelse. Men
han reagerer hurtigt med...
2... dxc4 3. e3

...fulgt af:
3... Le6

Nyt for mig. Så jeg beslutter mig for
at fortsætte naturligt. Få bonden til-
bage og færdiggøre min udvikling.
4. Sa3 Sf6 5. Sxc4 g6 6. b3 Lg7 7. Lb2

0-0 8. Le2 c5 9. 0-0 Sc6 10. d4

Stillingen er temmelig lige, men Sort
skal stadig spille korrekt for at få
remis.
10... cxd4

Jeg tror, at dette er en lille unøjagtig-
hed. Mine officerer står lidt bedre,
når stillingen åbnes. Især pga. mu-
ligheden Le2-f3. Derfor var 10...
Se4!? måske bedre.
11. Sxd4 Ld5 12. Sxc6 Lxc6 13. Lf3

Lxf3 14. Dxf3 Dd5 15. Tfd1 Dxf3 16.

gxf3
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Min springer på c4 er bedre end den
sorte f6, og jeg kommer først i d-
linjen.
16... Tfc8

16... Tfd8 17. Sa5 er også ubehage-
ligt.

17. Td2 Tc7 18. Tad1

Nu begynder jeg at lugte blod.
18... Se8 19. Td8 Tcc8 20. Txc8 Txc8

21. Lxg7 Kxg7 22. Td7 b5

Pointen er, at 22... Tc7 23. Txc7 Sxc7
24. Sa5 b6 25. Sc6 taber en bonde.
23. Sa5 Tc1† 24. Kg2 Tc2 25. Txe7 Sd6

26. e4

For at hindre modspil med Sf5-h4.
26... a6 27. a3 Ta2 28. Td7 Se8

Eller 28... Txa3 29. Sc6 Se8 30. e5
med klar hvid fordel. F.eks. 30...
Txb3 31. e6.
29. e5! Kf8 30. Sc6 Sg7?

Men 30... Txa3 31. Sd8 er også van-
skeligt for Sort.
31. Td8†

Med gevinst.
31... Se8
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32. Sb4! Te2

32... Txa3 33. Sd5 Txb3 34. Sf6
33. Sxa6 Ke7

33... Txe5 34. Sc7
34. Td5 Ta2 35. Txb5 Txa3 36. Sc5 Sc7

37. Tb7 Kd8 38. Se4 Ta6 39. Kg3 h6

40. f4 Tc6 41. b4 Kc8 42. Sd6† Txd6

43. exd6 Kxb7 44. dxc7 opgivet. 1-0

Sort trækker...!
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Hjælpemat i 6 træk.
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Hjælpemat i 5 træk.
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Hjælpemat i 4 træk. (2 løsn.)
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Hjælpemat i 3 træk.
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Hjælpemat i 4 træk.
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Martin Matthiesen – tæt på IM-norm. Daniel Semcesen – tæt på førseplads.
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Af Steffen Slumstrup Nielsen

Hjælpemat – problemskakke

Problemskak med Hvid og Sort i samarbejde

Hjælpemat er en disciplin, der ligger
fjernt fra partiskakken. Måske endda
så fjernt, at du bør kigge væk, hvis
din ambition er at sende dit ratingtal
mod skyerne. Hungrer du derimod
efter en dybere forståelse af brik-
kernes samspil og individuelle fær-
digheder, udgør genren et uudtøm-
meligt forrådskammer. Det er i skak-
kens grænseland, man finder døren
ind til spillets indre væsen.

Hans Peter Rehm
& Markus Ott
Idee & Form 1996-1997.
1. præmie.
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Hjælpemat i 6 træk.

Der kunne let dedikeres en hel pro-
blemskakartikel alene til Rehm og
Otts opgave. Der er så meget at skrive
om, og så meget at hente for løseren.
Fordringen lyder på hjælpemat i seks
træk. Det betyder, at Sort trækker
først og sættes mat efter 12 halv-
træk.
Hvor sættes kongen mat? Det er al-
tid et godt udgangspunkt at få be-
svaret det spørgsmål. Et kvalificeret
gæt er a5, måske af en løber på b6.
Men hurtige forsøg viser, at Hvids
konge ikke kan nå til hjælp og dæk-
ke b6 i tide. Måske skal kongen stå

på b6? Men her er problemet, at Sort
altid vil kunne spille springeren imel-
lem på en løberskak, f.eks. på c7 el-
ler c5. Måske skal kongen bare blive
stående på e5? Men så opstår der et
nyt problem. De mange udækkede
flugtfelter. Sorts tropper kan ikke nå
at blokere alle felterne f4, f5, e6, d6
og d5.
Matfeltet d4 er en bedre mulighed.
Her kan alle flugtfelter blokeres. Og
La1 står allerede, hvor den skal. At
kongen så slet ikke kan komme til
d4 lige nu er en anden sag. Det kan
ordnes ved at spille d4-d3 efter først
at have spærret på diagonalen a1-d4
med enten den hvide konge eller en
sort officer.
Lad os forestille os et matscenarie.
Sorts konge på d4. Felterne e3, e4,
d3, d5 og c5 er blokerede. Lb4 og
Te2 er ryddet af vejen, så de ikke
kan gå imellem på b2 eller c3. Hvids
brikker bliver stående, hvor de gør
nu.
Kan det nås på seks træk af Sort?
Det kan det faktisk. De seks træk i
tilfældig rækkefølge Lb4-c5, d4-d3,
Ke5-d4, Te2-e3, Ta4-d4, Td4-d5.
Det store spørgsmål forbliver: Hvad
foretager Hvid sig i mellemtiden?
Han kan ikke melde pas. Men han
kan træde vande. Det er bare ikke så
let i rørte vande. Kongen har f.eks.
ingen fri felter i diagramstillingen.
Det viser sig, at netop Hvids mangel
på fornuftige træk er med at til be-
stemme rækkefølgen af de sorte træk.
Det samspil, der opnås derved, er
unikt for hjælpematgenren.
1... Te3†

Ikke 1... d3, som er en ulovlig selv-
skak. Og 1... Lc5 efterlader Hvid
uden et fornuftigt træk.

2. Kc2!

2. Kb2? Lc5 3. Kc2, og 3... d3 er
ulovligt. Eller 2. Kb2? d3 3. Kb3†,
og Sort er nødt til at reagere på skak-
ken på en uhensigtsmæssig måde.
2... Lc5 3. Kb2 d3 4. Kb3† Td4

Smart! Hvid giver skak, og Sort er
nødt til at reagere på skakken. Men
det gør han med glæde, da tårnet al-
ligevel skal til d4. Nu frigøres det
straks, så det kan komme videre.
Bemærk, at 4. Kb2 Td4 ville have
efterladt Hvid uden et fornuftigt
træk.
5. Kc3 Td5 6. Kb2 Kd4 7. Kb3‡

Hvids løber blev altså stående og
Hvids konge foretog et såkaldt dob-
belt rundløb. Et rundløb er, når en
brik vender tilbage sit udgangsfelt
efter at have besøgt mindst to andre
felter først. Første rute lød Kb3-c2-
b2-b3. Den næste Kb3-c3-b2-b3.
Opgaven fik den yderst sjældne mak-
simum-score 12 point i FIDE-Al-
bum 1995-1997. FIDE Album er
jævnlige bogudgivelser med opsam-
lingshits fra problemskakken.

Jean-Michel Trillon
Feenschach, 1971.
2. præmie.
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Hjælpemat i 5 træk.
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Den næste opgave har en overra-
skende hovedrolleindehaver. Den
hvide konge. Hvid har mattrækket
Sb1-c3 klar, men det er tydeligt, at
Sort ikke kan nå at blokere felterne
a3 og b3 i tide. Til gengæld kan
Hvids konge nå fra e8 til a4 i løbet af
fire træk. Sorts opgave består i at
rydde vejen for ham. Selv med denne
viden er den konkrete løsning godt
skjult. En stor overraskelse venter
den stædige løser. Tårnene på g7 og
b2 bytter plads i løbet af løsningen!
1... Tg8† 2. Kd7 Tb7† 3. Kxc6 Tg7† 4.

Kb5 Tb8† 5.Ka4 Tb2 6. Sc3‡

Markus Ott
Feenschach, 1993.
1. hædrende omtale.
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Hjælpemat i 4 træk.
(2 løsninger).

Som i den første opgave drejer det
sig om rundløb. Men denne gang
ikke af den royale slags. I stedet skal
Hvids løbere i sving.
Løsning 1):
1... Kf4 2. Lf6 Lh6 3. Le7 Ke5 4. Lf8 Lf4

5. Lg7‡

Der er flere motiver for Hvids mini-
male rundløb. Han skal både tillade
at Lf8 kommer til f4 og Kf3 til e5.

Samtidig kan løberen ikke tage en
længere rundtur via d6, da Sorts
dronning skal fungere som blokør
på dette felt.
Løsning 2):
1... Df4 2. Lg6 Ld1 3. Le8 Ke4 4. La4

Lf3 5. Lc2‡

Her er det Hvids hvidfeltede løber,
der foretager et noget længere rund-
løb.

Helmer Ternblad
Feenschach, 1954.
1. præmie.
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Hjælpemat i 3 træk.

Til sidst to opgaver af den lette, men
drilske type. Måske så du hurtigt
ideen med at forvandle til et tårn på
f8? Altså 1. f7 a1L 2. f8T Lb2 3. Ta8
mat. Problemet er bare, at Sort be-
gynder. Så løsningen bliver i stedet
til. 1... a1S 2. f7 Sc2 3. f8D Ka4! 4.
Db4‡. De to varianter byder samlet
set på alle fire typer forvandling
(alforvandling).

Peter Kniest
Kennst Du die Bibel?, 1966.
4. Præmie.
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Hjælpemat i 4 træk.

I diagramstillingen har vi næsten
matbilledet klar. Sorts konge skal til
e4 og tårnet til f4. Hvid skal vente.
Og det kan kun gennemføres ved, at
de to springere bytter plads.
1... Kf2

Ikke 1... Kd2? Springeren skal fri-
gøres.
2. Sg7 Ke3† 3. S3f5† Ke4 4. Sh5 Tf4 5.

Sg3‡

Hjælpematgenren er en af de mest
populære blandt problemister, og i
mange tidsskrifter, inklusive vores
eget danske Problemskak, publice-
res der efterhånden flere hjælpemat-
opgaver end direkte matopgaver.
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I hjælpematopgaver skal de hvide og

sorte brikker koordinere indsatsen

og i  fællesskab  finde den eneste

vej til mat. FIDE Album en guldgrube

af skakopgaver, både direkte

opgaver og hjælpemat.
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Indbydelser: Sendes til Skak-
bladets redaktion (se side 2).
Priser (ekskl. moms):
Standard: kr. 2,00 / mm
Anden opsætning: kr. 4,00 / mm
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, både koordineret EMT,
hurtigskak og lynskak 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 på email:
ratingkomite@skak.dk.

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

www. skak.dk

+ 'Indbydelser'

Kommende

turneringer

Damhus-mesterskabet KE

1/9 - 27/10. – Damhus Skakklub
inviterer til koordineret turnering i
Rødovre tirsdagene 1/9, 8/9, 15/9,
29/9, 6/10, 20/10, 27/10. Reserve-
dage 22/9 og 13/10. Alle dage med
start kl. 19. – Alle grupper Elo-rates.
– Se DSU’s kalender eller klubbens
hjemmeside: damhusskakklub.dk.

Nordkap Grill Cup – Holstebro
54. Åbne Bymesterskab KE

11/9 - 13/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 5-runders
koordineret EMT i weekenden 11.-
13. september 2015. – Spilletider:
Fredag kl. 19.00-24.00, lørdag og
søndag kl. 10.00-15.00 og 15.30-
20.30. – Indskud: 150 kr. pr. per-
son. – Betænkningstid: 40 træk i 2
timer + ½ time + opsparet tid til re-

er: 1. præmie: 500 kr., 2. præmie:
300 kr. Spekulative rundepræmier.
De 5 første tilmeldte får et gavekort
på 50 kr. til Nordkap Grill.

Holbæk Løvfald 2015 KE

11/9 - 13/9. – Holbæk Skakklub ind-
byder til 5-runders weekend EMT.
– Elo-rates. – Spilleplan: Fredag 11/9
kl. 18.00, lørdag og søndag 12/9-
13/9 kl. 10.00 og 15.30. – Der spil-
les i 6-mandsgrupper og evt. en
Monrad-gruppe. – Betænkningstid:
90 minutter til 40 træk plus 30 mi-
nutter til de resterende træk, med et
tillæg på 30 sek. pr. træk. – Der til-

sten af partiet. – Mødetid: Ved frem-
møde senere end ½ time efter par-
tiets start, dømmes partiet som tabt
for vedkommende. – Turnerings-
form: Der spilles i 6-mands grup-
per. Sidste gruppe måske Monrad.
Elo-rates så vidt muligt. – Spillested:
Holstebro Badmintonhal (Junior-
hallen), Boldhusgade, 7500 Holste-
bro. – Tilmelding: Senest søndag den
6. september til Sigurd Rindom,
tlf. 22 63 89 84 (helst SMS), email:
sigurd.rindom@gmail.com, eller til
Aksel Hansen, email: revisorah
@pc.dk, eller direkte på dsu.dk, med
angivelse af navn og klub. – Præmi-

GP-serien 2015-16 går i gang 7.-9. august på Elite Hotel Ideon i Lund

Indskud 600 Skr., 500 Skr. for juniorer.
Toppræmier 15.000 / 9.000 / 6.000 / 3.000 / 2.000 Skr.
Præmier i 'Lilla' 5.000 / 3.000 / 2.000 / 1.000 / 1.000 Skr.
Ratingpræmier 1.000 Skr. / DGT 3000. – pr. 12 spillere.
Specialpræmier Bedste kvinde, junior, kadet, veteran V50

& V65: DGT 3000. Bogpræmier for sensationer
undervejs! Gratis skakbog fra Quality Chess
til alle deltagere!

Turneringsfom Otte runder FIDE-schweizer.
Runde 1-4 Fredag den 7. august kl. 18:30 - ca. 21:30.
Runde 5-6 Lørdag den 8. august kl. 10:00 - ca. 20:00.
Runde 7-8 Søndag den 9. august kl. 09:30 - ca. 18:30.

90 minutter pr. parti + 30 sekunder pr. træk.
Betænkningstid Runde 1-4: 15 min. pr. parti + 5 sek. pr. træk.

Runde 5-8: 90 min. pr. parti + 30 sek. pr. træk.

Tilmelding Via Sveriges Schackförbunds medlemssystem
www.schack.se

Betaling Se bankkonto og anden info i indbydelsen i
Skakbladet nr. 3 – eller betal på spillestedet.

Kontakt gp@lask.se www.lask.se/gp

Lunds Akademiska Schackklubb www.lask.se/gp

PROGRAM

INDSKUD & PRÆMIER

TILMELDING & KONTAKT

CELLAVISION CHESS CUP
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bydes også en gruppe for rating max.
1300, hvor der startes kl. 10.00, lør-
dag og søndag med tre runder hver
af dagene og 20 min. pause mellem
runderne. Betænkningstid i denne
gruppe 90 minutter til hele partiet. –
Hvis en spiller ikke er mødt frem
senest en time efter spilletidens start,
er partiet tabt. – Spillested: Sofie-
lundskolen, Bjergmark afd., blok B,
Bispehøjen 2, 4300 Holbæk. Ryge-
forbud. – Præmier: Mester 1: 1. pr.
1.000 kr., 2. pr. 500 kr. Øvrige grup-
per: 1. pr. 700 kr., 2. pr. 350 kr. –
Indskud: 250 kr. Ved betaling og til-
melding senest den 23/8 er ind-
skuddet 175 kr. Indskuddet indbeta-
les på klubbens konto reg. nr. 1551
konto nr. 3361691. – Tilmelding:
Senest den 4/9 i DSU turnerings-
systemet eller til Ove Frank Hansen,
email: ofhskak@gmail.com, tlf. 59
43 74 54. Der bedes oplyst ved til-
meldingen, hvis man ønsker at del-
tage i en gruppe med rating max.
1300. – Klubbens hjemmeside med
yderligere information også om over-
natning: www.holbaekskakklub.dk.

Ringkøbing Weekend-EMT KE

2/10 - 4/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT. 1. runde
fredag den 2. oktober 18.30-23.30.

Runderne lørdag-søndag: 10-15 og
16-21. – Sted: VUC Ringkøbing,
Vasevej 24, 6950 Ringkøbing (bag
Gymnasiet). Røgfri lokaler. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer og
½ time + opsparet tid til resten af
partiet. Ved fremmøde senere end 30
min. efter partiets start dømmes man
som taber. Der spilles ikke efter
Skakreglernes nye tillæg G.4 om
færdigspil. – Indskud: 150 kr. Ju-
niorer 100 kr. – Der tilstræbes 6-
mands grupper. I M-klasse 1. præ-
mie på 1000 kr. I alle klasser er der
mange ekstrapræmier! Turneringen
Elo-rates hvis muligt. – Turneringen
indgår i 9. HK’s Grand Prix tur-
nering. – Tilmelding: Senest søndag
d. 27. september. Enten via http://
turnering.skak.dk/ eller til Preben
Albertsen, Grønlandsgade 32, 6950
Ringkøbing. Tlf. 50 71 23 03, email:
prebena@post4.tele.dk.

Skive Byturnering KE

9/10 - 13/11. – Skive Skakklub ind-
byder hermed til 5 runders Elo-ratet
EMT, som spilles på følgende fre-
dage: 9/10, 23/10, 30/10, 6/11 og
13/11 på Skivehus Skole. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer + 30
min. til resten af partiet. – Indskud:
150 kr. – Tilmelding: Senest 4/10 til

frodemeldgaard@hotmail.com, tlf.
61 28 24 04. Se evt. indbydelsen på
vores hjemmeside www.ssk.mira.dk.

2 x DM i hurtigskak
Se indbydelserne på de to følgende
sider.

Herning Byturnering
17/8 - 28/9. – Se indbydelsen i Skak-
bladet nr. 3

ASK EMT 2015

Allerød Skakklub indbyder til 5 runders
koordineret, Elo-ratet EMT. Der spilles
i alle-mod-alle-grupper med 6 spillere, nederste
gruppe eventuelt schweizer.

Betænkningstid: Hver spiller har 90 minutter til hele partiet med
et tillæg af 30 sekunder pr. træk.

Spilletidspunkter: Torsdag kl. 19.30 på følgende datoer: 27/8, 3/9,
10/9, 17/9, 1/10. Evt. udsatte partier kan afvikles den 24/9.

Spillested: Allerød Skakklub, Skovensvej 4, 3450 Allerød (få
minutters gang fra stationen). Klubbens nye lokaler byder på gode
spilleforhold og en velassorteret kantine med kaffe, te, øl, vand,
ostemadder og søde sager.

Indskud: 150 kr. (juniorer under 20 år 75 kr.), der betales før første
runde. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. Ved
ligestilling deles præmierne.

Tilmelding: Skal ske på www.skakturnering.dk. Sidste frist for
tilmelding er torsdag den 20. august.

Se hele indbydelsen på klubbens hjemmeside www.ask-skak.dk

Det åbne Brøndby-
mesterskab 2015

Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes Skakklub
fornøjelsen at indbyde alle, der
spiller skak, til turnering om
ovennævnte mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds
Plads 31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag 4. oktober
fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. præmie i mester-
klassen kr. 2.500.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden slutspurtspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brønd-
by kommune ærespræmier i samt-
lige klasser.
Klasser og indskud: Mester-
klasse: indskud kr. 140, 1. kl.:
indskud kr. 120, 2. kl. indskud:
kr. 100, 3. kl. indskud kr. 90,
Begynder: indskud kr. 70.
Der spilles Monrad over 7 run-
der med en halv times betænk-
ningstid til hver spiller til hele
partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spillelo-
kalet.
Tilmelding: Senest onsdag den
30. sept. på DSU's hjemmeside
eller på email: janolejohannessen
@gmail.com. Betaling på reg.nr.
2417, kt.nr. 0725551150. Eller
MobilePay: 61 96 27 73.
Husk at påføre navn, klasse du
tilmelder dig, rating samt even-
tuelt skakklub.
Hvis du har spørgsmål, kan du
kontakte Jan-Ole Johannessen:
tlf. 24 87 14 28.



Dansk Skak Union og Skakklubben Springeren indbyder til ...

Det officielle DM i hurtigskak
Søndag den 20. september 2015 i Kolding

Spillested: Nicolai Skolegade 2, 6000 Kolding (10 min.gang fra banegården). Gratis parkering i området.

Turneringsform: 7 runder efter schweizersystemet, med start kl.10.00. Præmieuddeling ca. kl. 19.00.
Der spilles i 2 grupper. Spillere over 1900 i dansk hurtigskak rating spiller om DM titlen (max.64 spillere).
Desuden vil der være en gruppe for spillere under 1900 i hurtigskak rating.

Turneringen bliver ratet som hurtigskak.

Betænkningstid: 20 minutter pr.spiller til hele partiet + 5 sekunder pr. træk fra træk 1.

Rygning og mobiltelefoner: Forbud mod rygning og mobiltelefoner på spillestedet.

Kantine: Kaffe, vand, øl og m.m, middagspausen (1 time) kan udnyttes til at spise på cafeerne, der ligger
lige i området.

Præmier: Vinderen af DM-gruppen får titlen ‘Danmarksmester i hurtigskak’. Titlen kan kun vindes af
spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet. Ved ligestilling om titlen
spilles omkamp (reglerne besluttes af HB). Præmierne følger placeringen i omkampen. Øvrige præmier
fordeles ved korrektionsberegning. Der anvendes Swiss manager til rundelægning/korrektionsberegning.

DM-gruppen: 1. præmie kr. 4000,-, 2. præmie kr. 2000,-. Øvrige præmiers antal og størrelse afhænger af
deltageantallet. For hver 10 deltagere i ratingorden fra nr. 11 og nedefter (sidste gruppe mindst 10
deltagere) vil der være præmiegrupper med 1. præmie på kr. 700.-, og 2. præmie på kr. 300,-.

Gruppen under 1900: 1. præmie kr. 1000,-, og 2. præmie kr. 500,-. Øvrige præmier som DM-gruppen.

Indskud: Kr. 150,- betales til vores konto i Spar Nord 9277-4579858139 senest den 17.9.2015
Ved senere betaling tillægges kr. 50,-

Tilmelding: Med navn fødselsdato, rating og telefonnr. Senest den 17.9.2015 via DSU’s turnerings-
system eller direkte til Richardt Ebbesen tlf. 24 99 87 30 eller email: r.ebbesen@stofanet.dk.

Fremmøde og evt.betaling af manglende indskud: Senest kl. 9.30.

Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 15.

1. Nigel Short
Jan H. Timman

8. Euwe Memorial, Amsterdam 1994.
31. Sd7†! blev partiets sidste træk,
fordi Timman nu opdagede Shorts
vakre idé: 31... Txd7 32. Tc8† Td8
33. Txd8† Dxd8 34. Sxe6†! 1-0

2. Jeroen Piket
Curt Hansen

Hamburg SKA 1991. Navnlig en af
diagonalerne viser sig at være dia-
bolsk: 24... Se4! med erobring af f2.
Også 24... e4! var fint: 25. Dd4 Dxd4
26. Txd4 bxa3 27. Lxa3 Le6 med
pæn stor fordel til Sort.

25. Dxd5? Han tror ikke på det
og vil se beviset. Alternativ: 25. De2

Sxf2! 26. Txd5 Sxh3† 27. Kg2 Sg5
etc.

25... Dxf2† 26. Kh1 Le3! 27. Sg2.
Baglinjen må rømmes. Men Hvid
bliver også sat mat efter f.eks. 27.
Sd3 Df3† 28. Lg2 Sxg3† 29. hxg3
Dh5†. 27... Dg1†! Gensyn med den
kvalte mat! 0-1

3. Bjørn Brinck-Claussen
Wlodzimierz Kruszynski

Politiken Cup, København 1986. 19.
Sxg7! Næsten for nemt(?), når man
har set f-bondens commando-raid
efterfølgende:

19... Kxg7. 19... Sxd4 20. Sxe6
Sdxe6 21. f5. 20. f5 Te8? Lidt naivt.
Det lidt bedre, men ganske vist også
utilstrækkelige, forsvar var 20...
Txe5! etc.

21. Dg4†. Hvid spiller jo ikke 21.

f6†?! Kh8 22. Dg4?! (22. Lh6!) 22...
Sg6.

21... Sg6. 21... Kh8 22. Lg5.
22. fxg6 fxg6 23. Taf2. Bjørnen

angriber forsigtigt. Mere i hans sæd-
vanlige stil var det brutale 23. Lh6†!!
Kxh6 24. Tf7, f.eks. 24... Dg5 25.
Dh3† Dh5 26. Txh7†! Kxh7 27.
Dxh5† samt mat i tre træk.

23... Lc8. 23... Te7 24. Lh6†!
Kxh6 25. Dh4† Kg7 26. Tf7† etc.

24. Df4. 24. Tf7†! Kg8 25. Df4
Le6 26. Dh6 Lxf7 27. Txf7 Kxf7
28. Dxh7† Ke6 29. Dxg6† Kd7 30.
Dd6† Kc8 31. La6 mat!

24... Le6 25. Lxg6! hxg6. 25...
Te7 26. Df6† Kg8 27. Lh6! Eller
25... Kh8! 26. Dh6.

26. Dh6† Kg8 27. Dxg6† Kh8
28. Tf7 Lxf7 29. Txf7. Mat i næste
træk. 1-0

...KOMMENDE TURNERINGER
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Hurtigskak-DM for seniorer
Torsdag d. 4. og fredag d. 5. september 2015

I anledning af 30-året for sammenslutningen af
Kampklubben og SK41, samt Jørgen Hvenekildes
80 års fødselsdag, inviterer Skakklubben K41 til
DM i hurtigskak for seniorer.

Spillested: Kulturhuset Islandsbrygge,
Islandsbrygge 18, 2300 København S.

Program:

Fredag den 4. september:
kl. 11.00: Indskrivning.
kl. 11.30: 1. runde.
kl. 17.00: Reception

for Jørgen Hvenekilde.
kl. 19.00: Fællesspisning med underholdning
v/ Søren Bech Hansen og Tom Skovgaard.
Priser og menu samt tilmelding vil tilgå pr. mail.

Turneringsform: 9 runder schweizer. Der spilles i to klasser:
50+ og 65+. Vinder af grupperne får henholdsvis de officielle
titler ‘Senior-DM 50+’ og ‘Senior-DM 65+’. Der anvendes
almindelig korrektion. Præmier og titlerne deles ved ligestilling.
Turneringen rates som hurtigskak. Max. 160 deltagere.

Betænkningstid: 20 minutter + 10 sekunder pr. træk

Præmier: Minimum hele indskuddet. Det tilstræbes at oprette
ratinggrupper for ca. hver 16. deltager.

Indskud: kr. 100,-

Tilmelding: Sker på skak.dk eller ved henvendelse til Jan Bauner,
tlf. 30 96 39 78, email: formand@k41.dk.

4. Lothar Schmid
Klaus Darga

Frankfurt 1966. Hvid havde kunnet
begynde med 30. fxe5!. Men valgte
det umiddelbare

30. Sce6†!! med den smarte
pointe: 30... fxe6 31. Tc7†! Eller 31.
Da7†!! Le7 32. fxe5 Sc6 33. bxc6
Db4 34. Sxe6† Kh7 (34... Kf7 35.
Tf1†) 35. Df2, og Hvid vinder. Parti-
trækkets idé var (som i nr. 1) en af
de yndede familieskakker:

31... Dxc7. 31... Le7? 32. fxe5 var
værre.

32. Sxe6† Kh7 33. Sxc7. Afgø-
rende materiel fordel. Der fulgte:

33... d4 34. Dd2 Le7 35. fxe5 d3
36. Se6 Le4 37. Sg5†. Sort opgav,
da 37... Lxg5 38. hxg5 Sd5 (38...
Sc2 39. Df2 samt mat) 39. De1 ind-
bringer Hvid en officer. 1-0

5. Alexander Aljechin
Boris Verlinskij

Matchparti, Odessa 1918. 24. Dd1!!
Sikrer brikovervægten: 24... Lxd1
25. Txc7. 24... Da5 25. Dxe2. Det
enkle. Men også 25. Dd5! var brug-
bart. 25... Dxe5 26. Td5. 1-0

6. Sanan Sjugirov
Sargis Manukian

Russisk holdmatch, Olginka 2011.
Sorts konge skal holde Sg7 dækket:
33. g5†! Kg6 34. Sc6! Mellemtræk-
ket vinder kvalitet. Hvis 34... Ta2,
tabes en hel officer med 35. Sce7†
Kxg5 36. Sxg7 Kf6 37. Sgf5 Txc2
38. Se3 Tc5 (38... Td2 39. Sc6) 39.
S7f5, og der er kun små remischancer.

34... Sxf5 35. Sxa5 Kxg5 36. Kf2,
og Sort kæmpede i endnu tyve træk,
men forgæves. 1-0

7. Anthony Ker
Zsuzsa Polgar

Wellington 1988. 22... Txf2†! 23.
Kxf2 e3† 24. Dxe3 Tf8† og dame-
scoring! Der fulgte 25. Df3 Lc6 26.
Dxf8† Kxf8 27. Thf1. Eller 27. Th2
Df6† 28. Kg1 Dxb2 etc.

27... Ke8 28. Tc3 Df5† 29. Ke1
Db1† 30. Kf2 Df5† 31. Ke1 Dxh3
32. Sd2 Lg2 33. Tf2 Dh1† 34. Sf1
h5, og efter yderligere tolv træk ned-
lagde den hvide konge kronen. 0-1

8. Nicolai V. Pedersen
Stein Aarland

Det åbne junior-DM, Hinnerup
1993. 35. Lxg6! Man bemærker
med dulgt skadefryd de sorte trop-
pers sammenstimlen i nordvestre
hjørne, der sinker forsvaret af øst-
fløjen. Også 35. Sg5! med voldelige
hensigter var en god plan: 35... Sd7
36. De2 Sf6 37. Ld2! e5 38. Ta4 etc.

35... Dc7? At modtage offeret
medfører et voldsomt angreb: 35...
fxg6? 36. Dxg6 Te8 (36... Sd8 37.
Lh6 Tc7 38. Sg5) 37. Sg5 Sd7 38.
Dh7† Kf8 39. c4! etc.

Sort kommer i bedste fald af med
en bonde, f.eks. 35... Tc7(!) 36.
Lh7† Kh8 37. Ld3, så man forstår
hans svære valg.

36. Sg5! Tf8? 36... fxg6 37. Dxg6
Sd8, og så 38. Lf4! eller computer-
trækket 38. Te1!! Ta7 39. Lf4! og
Hvid vinder.

37. Lxf7† Txf7 38. Dh7† Kf8
39. Sxe6† Ke7 40. Sxc7. 1-0

9. John Emms
David Ledger

4NCL 2005/06, Birmingham 2006.
18. Sxg7! slår afgørende hul i ba-
stionen. Efter 18... Dxg7 19. Sf5
fortsætter det nådesløse angreb:

a) 19... Dg6 20. h5 Sxh5 21. Txh5
Kh8 (21... Kf8 22. Lh6† Ke8 23.
Tg5) 22. Tg5 Df6 23. Dh3! etc.

b) 19... Df8 20. Lh6 Lxf2†!? (20...
Dd8 21. h5 Sxh5 22. Dxh5 Tg6 23.
Lc1! etc.) 21. Kxf2 Sxe4† 22. Dxe4
Txh6 23. a4! Ld7 24. Sxh6† Dxh6
25. Tad1 og hurtig nedsabling.

Sort valgte at lade kongen kæmpe
alene: 18... Kxg7 med planen 19.
Sf5† Kh8! 20. Lh6 Dc5! og efter
21. Lg7† Kg8 22. b4 Dxf2† går det
hvide angreb i stå. Men ...

19. Lh6†! Magnetoffer!
19... Kxh6 20. Sf5† Kg6 21.

Dg3† Kh5 22. Dg5 mat! 1-0

Lørdag den 5. september:
kl. 10.00: 5. runde.
kl. 17.00: Præmieoverrækkelse.
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Wei Yi

(2718)

Ding Liren

(2757)

Wei Yi
– 16 år
og et af Kinas
ny skakhåb.

Kinesisk skak
De tider, hvor kineserne anså skak for et vestligt dekadent feudalt
krigsspil, er for længst ovre. Eller også er man bare blevet mindre
afvisende over for vestens dekadence og nedarvede uligheder af den
slags, som dem brikkerne må leve med på skakbrættet. I hvert fald
spilles der masser af skak i Riget i Midten, og hele tiden dukker der
nye supertalenter op. Hou Yifan blev verdensmester for kvinder i
2010 som blot 16-årig, men mændenes kinesiske mesterskab er klart
stærkere end kvindernes VM, og det blev i maj vundet af Wei Yi, få
dage før han fyldte 16 år. I juni vandt Yu Yangyi, som dog er 21 år,
den stærkt besatte Capablanca Memorial på Cuba (han blev nr. 4 i det
kinesiske mesterskab blandt de 12 deltagere).
Wei Yi har et meget skarpt øje for taktiske muligheder  i
enhver stilling, og hans partier er fulde af den action, der
kunne gøre en VM-match til en endnu større oplevelse.
Måske er Wei Yi en udfordrer til Magnus Carlsens VM-titel
om nogle år, se f.eks. kombinationen, der afgjorde hans parti
i 4. runde af det kinesiske mesterskab:

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6

7. dxe5 Sf5 8. Dxd8† Kxd8 9. h3 Ld7 10. Td1 Le7 11. g4 Sh4 12.

Sxh4 Lxh4 13. Sd2 Kc8 14. Sf3 Le7 15. Td3 h6 16. Sd4 b6 17. Tf3

Le8 18. Sf5 Lf8 19. b3 Ld7 20. Lb2 Le6 21. Sd4 Ld5 22. Te3 Lc5

23. c4 Le6 24. f4 g6 25. Tf1 Kb7 26. Kg2 Tad8 27. Td3 h5

... og nu diagramstillingen:

28. Sxe6!! Txd3 29. Sxc5† bxc5 30. e6 Thd8 31. exf7 Td2†

32. Tf2 Txf2† 33. Kxf2 Tf8 34. f5 Txf7 35. Kg3 gxf5 36. g5 1-0 Hvid trækker.


