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Peter Heine Nielsen mod Alexander Goldin, USA, ved FIDE-VM i Moskva. (Foto: Casper Rasmussen).

VM for kvinder:
Zhu Chen ny mester

Ottendelsfinaler:
Anand - Dreev 1½-½
Svidler - Adams 2½ - 3½
Ponomariov - Morozevich 2½-1½
Ivanchuk - Jiangchuan 1½-½
Lautier - Nikolic 3-1
Bareev - Ehlvest 2-0
Gelfand - Azmaiparashvili 3½-2½
Shirov - Topalov 4-3

Kvartfinaler:
Anand - Shirov 1½-½
Svidler - Gelfand 2½-3½
Ponomariov Bareev 3-1
Ivanchuk - Lautier 2½-3½

Semifinaler:
Ivanchuk - Anand 2½-1½
Ponomariov - Svidler 2½-1½

Kvindernes VM blev spillet samtidig med
VM i åben række, men med kun 64 delta-
gere mod åben rækkes 128 kunne den ny
verdensmester kåres allerede 14. decem-
ber. Zhu Chen forsvarede i Xie Juns fra-
vær den kinesiske ære med en finalesejr
på sammenlagt 5-3 (2-2 i den ordinære
match) over det nye russiske håb, Ale-
xandra Kosteniuk.

Zhu Chen 0 1 1 0 1 0 1 1
Kosteniuk 1 0 0 1 0 1 0 0

I semifinalerne havde Zhu Chen og Kos-
teniuk besejret hhv.  eks-VM Chiburdanidze,
Georgien, og Xu Yuhua, Kina.

VM-finalen:
Ivanchuk - Ponomariov
VM-finalen 16.-26. januar bliver et internt
ukrainsk opgør mellem den rutinerede
men excentriske Vassily Ivanchuk og stor-
talentet Ruslan Ponomariov.

un en enkelt af de nødvendige 127 mat-
 cher resterer, før FIDE sidst i januar har

resten / 30 sekunder pr. udført træk partiet igen-
nem – var det også nødvendigt at træne reak-
tion og variantberegning.

Den 27. november sad Peter Heine Nielsen
så i Kreml, parat til modstanderen i 1. match,
den amerikanske stormester Alexander Goldin.
Det gik glimrende: sejr i 1. parti og remis i 2.
parti.

Men allerede i 2. match var forhindringen
endnu større end i 1999: regerende VM Viswa-
nathan Anand. En grov fejl i 1. parti, og så var
det hele forbi. 'Under -performance' skriver Ca-
sper Rasmussen i sin VM-beretning.

Dermed har Danmark endnu til gode at have
en spiller med frem til 3. runde. I VM 1998
tabte Curt Hansen i 1. runde til Miladinovic
efter 1-1 og tiebreak, i 1999 måtte Peter Heine
Nielsen forlade turneringen efter nederlag
½-1½ til Judit Polgar i 2. runde (efter en nerve-
pirrende matchsejr over Joel Benjamin i 1.
runde), og ved VM 2000 tabte Sune Berg Han-
sen ½-1½ i 1. runde til Andrei Karlov.

FIDE-VM i Moskva
AF THORBJØRN ROSENLUND

Casper Rasmussen:
Moskva tur/retur side 3

Peter Heine Nielsen:
VM-partierne side 5

kåret sin fjerde knockout-verdensmester. I 1998
vandt Karpov som den første et VM efter dette
ny system, men som et overleveret privilegium
lod han konkurrenterne om at knockoute hin-
anden og gik direkte i finalen mod en træt
Anand. I Las Vegas 1999 vandt Khalifman over-
raskende, mens Anand i 2000 på indisk hjem-
mebane udklassede Shirov i finalen. Stadig blev
de stærkeste favoriseret ved at slippe for den
indledende match, og først nu i Moskva 2001
havde alle 128 startende samme vilkår.

Adgangsvejene havde til gengæld været me-
get forskellige. Nogle var direkte kvalificeret
qua rating, andre havde spillet sig igennem fra
et af de fire kontinentale mesterskaber (hele 46
fra Europa), og som de sidste havde otte spil-
lere – heriblandt Danmarks Peter Heine Niel-
sen – vundet deres startbillet i en Internet-tur-
nering.

I hast samlede Peter Heine Nielsen en dansk
VM-delegation bestående af Sune Berg Han-
sen og Casper Rasmussen og nåede også at ind-
drage Lars Schandorff i arbejdet med at justere
åbningsrepertoiret til de specifikke modstan-
dere.

Med henblik på den korte betænkningstid ved
VM – 40 træk i 75 minutter / 15 minutter til

K
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Af samme stof
som drømme
Denne bogtitel faldt mig ind under arbejdet med denne nytårsartikel til Skakbladet. På
denne årstid genkalder man sig årets begivenheder og forsøger at gøre en art status over
Dansk Skak Union i det forløbne år.

I et længere perspektiv vil året 2001 ikke blive husket for sine danske skakaktiviteter,
der nærmest må betegnes som business as usual, men netop derfor skal man takke de
ildsjæle, der igen og igen sætter Danmark på det skaklige verdenskort.

De mere markante begivenheder i 2001 er sket på den skakpolitiske front, idet Ho-
vedbestyrelsen har besluttet, at ...

• At bevilge stormester Peter Heine et særligt tilskud til turneringsdeltagelse
og træning.

• Balancen i Dansk Skak Unions økonomi skal genskabes ved at nedbringe
udgifterne til informationsaktiviteter fremfor en forhøjelse af kontingentet.

• Afgørelser om anvendelse af midler til vækstkontoaktiviteter skal træffes
nærmere på brugerne, idet et beløb på kr. 100.000 fremover skal disponeres
af hovedkredsene.

Tilskuddet til Peter Heine har til formål at medvirke til at skabe en spiller, der kan opnå
omtale i pressen, også uden for skakspalterne.

At nedbringe udgifterne til informationsaktiviteter kan kun foretages ved at ned-
bringe antallet af numre af Skakbladet. Hvorvidt denne beslutning skal udmøntes i
praksis, må afgøres af debatten frem til Delegeretmødet.

Men på den ene side bør man have i erindring, at informationskanalerne i disse år har
været og fortsat er under hastig ændring, og på den anden side, at der er stadig en
betydelig del af medlemskredsen, hvis væsentligste informationskanal er Skakbladet.

Da den del af kontingentet, der skal anvendes til vækstkontoaktiviteter, er fastsat af
Delegeretmødet, er det overfor hovedkredsene understreget, at midlerne skal anvendes
til medlemsfremmende aktiviteter og lederuddannelse.

Medlemstallet falder stadig fra sit zenit i 1985 på 10.011 til 6.535 i 2001. Der er
mange gode og velmenende forslag og ideer til at ændre på denne udvikling, men der er
for få, der er med til at udføre dem.

Derfor er disse ideer, som for ofte er gjort af samme stof som drømme.
Med disse ord ønsker jeg alle Unionens medlemmer og tillidsfolk et godt og frem-

gangsrigt nytår.
Ole Block

Vesterhavs-
turneringen
er her ...
17. Vesterhavsturnering er så småt ved at sta-
ble sig på benene: Målet er igen 10 spillere,
kategori 13-14 - Danmarks to bedste Peter
Heine Nielsen og Curt Hansen, har igen meldt
sig klar til at prøve kræfter med hinanden og
udenlandske koryfæer.

Datoerne bliver 5-13. juli, forberedelserne
kan følges i Skakbladet.

Brian Isaksen

Kasparov
fik revanche
Botvinnik-mindeturneringen skulle oprinde-
lig have haft tre deltagere: Kramnik, Kaspa-
rov og Karpov. Men verdensmesteren 1975-
85 valgte at overlade scenen til sine efterføl-
gere og deltog i stedet i FIDE's VM, hvor han
dog blev blev slået ud allerede i 1. runde.

Kramnik og Kasparov spillede så tre små
matcher. Fire partier med fuld betænknings-
tid endte 2-2, seks kortpartier 3-3, hvorefter
Kasparov endelig fik en slags revanche for
VM-nederlaget ved at vinde 6½-3½ i lynskak.
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å vej til Moskva – flyve med Aeroflot –
ikke betryggende, men hvad gør man ikke

Base på hotellet
Efter at være kommet sikkert frem til spiller-
hotellet i Moskva – der var sørget for afhent-
ning i lufthavnen i en gammel, udslidt bus, ikke
noget odiøst i det, Adams med frue var også
med, så vi var i godt selskab! – blev vi indkvar-
teret på vores værelse. Peter Heine havde hjem-
mefra bestilt et stort værelse med plads til tre,
men en ting er, hvad man har bestilt, en anden
ting er, hvad man får!

Efter lidt palaver i receptionen, blev vi tildelt
et dobbeltværelse med lovning på en ekstra
seng, som da også kom prompte. Rutineret nup-
pede jeg straks denne rulleseng og overlod dob-
beltsengen (med én stor dyne til deling .... ) til
stormestrene. Senere på aftenen fandt jeg ud af,
at fjedersystemet i rullesengen lod en del til-
bage at ønske, men det var ikke noget en rask
lille Leth-reparation ikke kunne klare.

På dette hotelværelse skulle vi nu indrette
vores base i den næste uges tid – stormestrene
med hver deres bærbare og naive mig med en
gammeldags skakbog. Men skaklitteratur og
databaser gør det ikke alene, så første opgave
var at finde noget spiseligt. I modsætning til
aftalen hjemmefra var morgenmad ikke inklu-
deret i hotelprisen, men det kunne vi da sagtens
få for den nette sum af $20 pr. snude – fundet
for pengene.

Da vi dagen efter ankomst gik rundt i byde-
len omkring hotellet for om muligt at finde
morgenmaden en anelse billigere, var det stort
set umuligt at opdrive et sted at få noget trovær-
dig mad. Vi var på en enkelt café i et skummelt
baglokale, hvor de regnede med, at vi skulle
have nogle drinks – da var klokken ca. 10 om
formiddagen.

Og så var det, vi gik på McDonalds. Det blev
lynhurtigt vores stamsted. Når alternativet er
slemt nok, kan man godt leve af McDonalds-
mad i en uge. Senere fandt vi dog et supermar-

ked, og efterhånden som vi blev mere og mere
dristige, kastede vi os ud i nogle vanskelige
bestillinger. Det lykkedes os f.eks. med fagter
og gebærder at få bestilt skiveskåret ost. Den
kære dame bag disken så godt nok lidt skeptisk
ud – jeg har sikkert lignet en, der ville slå hende
ned med et håndkant-slag – men vi fik da, hvad
vi kom efter!

Spillestedet
Spillestedet var henlagt til Kreml. Meget impo-
nerende at skulle gå gennem Kremls porte for
at komme til skak! Alle bygningerne havde også
fået ”just a touch of snow”, hvilket gav den helt
rigtige stemning. Sådan et eller andet i stil med
gamle dage, skak i de lange vintermåneder, VM
i Moskva osv.

Inden for murene foregik det hele i en kæmpe
sal, hvor alle spillerne sad i en forsænkning i
midten, mens man som tilskuer var henvist til
gangarealet udenom. Man skulle have en teater-
kikkert for at se, hvad der foregik på brætterne.
Dog var topbrætterne placeret lige ved siden af
rækværket, så det var let at se dem. Men her var
der selvfølgelig stor trængsel!

Overalt var der vagter, som så meget bøse/
bistre ud. De tjekkede adgangskort i en uende-
lighed og tjekkede spillerne for elektronisk
udstyr. Flere gange var der sammenstød mel-
lem en lettere stresset spiller i begyndende tid-
nød, som lige havde været på toilettet og skulle
tilbage til sit bræt, og en nidkær vagt, som holdt
på, at alle skulle undersøges med metaldetek-
tor.

Når vagterne afviste folk, som fremviste kort
med forkert farve, krydrede de ofte deres mum-
len og hovedrysten med himmelvendte øjne og
et dybt suk. Dette karakteristiske dybe suk
mødte vi flere steder, f.eks. i paskontrollen og i
butikker, så det døbte vi hurtigt ”Det russiske
suk”.

Moskva tur/retur
som dansk

VM-sekundant

FIDE-VM

for at spare et par tusinde kroner?
Men alle mine ængstelser blev gjort til skam-

me – både ud og hjem forløb turen fuldstændig
uproblematisk, og jeg overvejede at undersøge
Aeroflots uhelds-statistik for eventuelt at få ryd-
det en fordom af vejen. Det er underlige tanker,
man gør sig om bord i et fly, hvor ens liv er i
kaptajnens hænder, og man håber/tvivler på rig-
tigheden af lærdommen om aerodynamik fra
fysiktimerne – de mange tons stål kan faktisk
holde sig i luften!

Fortræning
Peter Heine havde kvalificeret sig til FIDE’s
knock out VM i Moskva via den noget omdis-
kuterede internet-turnering – kontrollen med
evt. brug af computer under partierne var lem-
fældig (læs: ikke-eksisterende ) – og havde til
turen sammensat et team med Sune Berg Han-
sen og undertegnede som hjælpere. Et team på
tre – en af turneringens store delegationer. I
hvert fald på det punkt kunne vi konkurrere
med alle verdensstjernerne!

Som forberedelse til VM havde Peter Heine
i ugerne op til turneringsstarten arbejdet på sit
åbningsrepertoire sammen med Sune Berg og
trænet ved hjælp af et russisk computersystem.

For at blive god er man nødt til at træne hårdt
– det er ikke nok at spise Kellogg’s Frosties.
Det gælder for skak lige så vel som for alle
andre sports- og idrætsgrene.

For nogle år siden investerede Peter Heine i
et computerprogram udviklet af Mark Dvo-
retsky. Programmet (DOS-baseret) består af et
lidt primitivt interface, som gør det muligt at
løse forskellige typer af opgaver med forskel-
lige temaer. Det fantastiske ved programmet er
den helt unikke database, som indeholder et
kolossalt antal opgaver fra Dvoretsky’s hånd.

P
AF CASPER RASMUSSEN

Åbningsforberedelser på hotelværelset – Peter Heine Nielsen og Sune Berg Hansen med hver sin
bærbare computer. (Foto: Casper Rasmussen).
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De sjoveste/underligste vagter var dem ved
rulletrapperne. Der stod en vagt på hver etage
ved alle rulletrapper – hvad de egentlig lavede
dér, fandt jeg aldrig ud af, men at dømme efter
deres ansigtsudtryk, har deres arbejdsbeskri-
velse ikke været vanvittig spændende. Men det
er tilsyneladende en meget almindelig beskæf-
tigelse i Rusland, disse rulletrappevagter fand-
tes i hvert fald også i metroen.

Under alle runderne var der temmelig megen
baggrundsstøj fra tilskuerne – det var ikke et
VM værdigt. Bl.a. var Goldin synligt irriteret
under 1. runde, men det så vi jo på med ret
farvede briller! Men af og til kunne støjniveauet
godt minde lidt om et skoleskakstævne. På et
tidspunkt under 1. runde så turneringslederen sig
nødsaget til at gribe mikrofonen og bede om ro –
uden at indse, at han derved forstyrrede spillerne
langt mere, end baggrundsstøjen gjorde.

Og så var der flytningen! Den tredje spille-
dag var Kreml optaget af et statsbesøg, og så
måtte skakken vige. Tilsyneladende havde ar-
rangørerne ikke haft ubegrænset tid til at plan-
lægge denne flytning, det hele virkede i hvert
fald lettere kaotisk. Spillerne sad trangt i et lille
lokale, og tilskuere var forment adgang af plads-
hensyn – her fik vagterne virkelig deres lyst
styret, de kunne sige nej til hvad som helst og
hvem som helst, selv spillerne havde nogle
gange svært ved at komme ind i spillelokalet,
når en emsig vagt skulle demonstrere sin magt.

Det var meget trist, da det netop var den dag,
Peter Heine havde hvid mod Anand, et meget
spændende parti for vores delegation! Dermed
gik vi to sekundanter glip af VM’s højdepunkt
set med danske øjne – surt. Hjemme i Danmark
kunne man mærke flytningen ved, at internet-
transmissionen af partierne den dag var suspen-
deret, så heller ikke her kunne man følge partiet
– desværre.

Favorit mod Goldin
Lodtrækningen blev foretaget i god tid inden
VM startede, så forberedelserne var primært
rettet mod modstanderen i 1. runde Alexander
Goldin, USA. I vores bevidsthed var der ingen
tvivl – Peter Heine var favorit i denne match.
Det byggede vi primært på de gode resultater,
han har haft i det forløbne år. Desuden er Goldin
en typisk open-spiller, mens Peter Heine efter-
hånden har fået en del erfaring i mini-matcher,
f.eks. ved VM i Las Vegas ’99. Vi så derfor
Peter Heine som den naturlige vinder.

Forløbet af matchen bekræftede denne vur-
dering. I begge partier virkede Peter Heine som
den klart bedst forberedte i åbningen – specielt
i første parti, hvor hans variantvalg ikke kan
have været nogen stor overraskelse. Goldin
brugte også mest tid i begge partier – jeg ved
ikke om han havde nogen erfaring med den nye
betænkningstid med konstant tidnød efter ca.
3½-4 timers spil, men det havde Peter Heine i
hvert fald.

Matchen var placeret på det nederste bræt
(nr. 64 af 64 matcher!). Det betød, at brættet var
rimelig tæt på rækværket, så det lige nøjagtig
var muligt at skimte hvad der foregik (vi var
ikke så forudseende at have teaterkikkerter med
hjemmefra). Og især det første parti var spæn-
dende at følge. Fasen efter Peter Heines dronning-
offer indtil Lxf7 var meget intens. Når man kun
lige kan skimte ca. 70-80% af brættet, bliver det
lidt sløret hvad der foregår, så man må sjusse sig
til stillingen og prøve at følge med blindt.

Der gik lidt tid, før det gik op for mig, om
dronningofferet var en slags nødbremse eller
en offensiv satsning – og ingen så jo Tfd8! (se
noterne til partiet) før vi kom hjem og fik tændt
Fritz! Men da Heines a-bonde blev fri, og jeg
kunne se på Goldins lidt hektiske fagter, at nu
var han ved at være i tidnød, var jeg ret optimi-
stisk. Pludselig dirigerede Goldin sit tårn via
b6 til f6 og truede med at skabe modspil mod
f2. Heine lignede bestemt ikke en, som havde
set denne manøvre – nervøsiteten steg!

Men Heine dækkede bare 2. række, og før
jeg vidste af det, spillede han Lxf7 – så kunne
jeg godt se hvor det bar hen! Kort efter opgav
Goldin, og jeg skyndte mig at tage en masse
billeder med Heines til lejligheden indkøbte
kamera. Vi skulle jo forevige det første danske
gevinstparti i rigtig skak ved et knock-out VM
…. troede vi. Da vi kom hjem, kom vi i tanker
om Curts gevinst i Groningen ’97!

Nu var så opgaven at få mindst et halvt point
i næste parti. Og Heine og Sune havde til lejlig-
heden forberedt en skarp variant. Det var tyde-
ligt, at det kom som en overraskelse for Goldin.
Det blik, han sendte ud på tilskuerpladserne, da
det gik op for ham, hvilken variant Heine ville
spille, var ret opgivende og varmede vores hjer-
ter – kombineret med Goldins irritation over
tilskuerlarmen (det var ikke os!) så det hele ret
godt ud.

Således overrasket i åbningen, valgte Goldin
at bytte dronninger hurtigt. Formentlig ville han
prøve at vinde et langt slutspil mod en lidt for
remisglad modstander, en kendt taktik i en must-
win-situation, men Heine forsvarede sig præ-
cist, og hvid fik aldrig noget som helst. Goldin
tilbød remis i stedet for at spille et stendødt tårn-
slutspil til ende.

Peter Heine vandt altså forholdsvis smerte-
frit en match mod en 2600-spiller, noget der
lover godt for fremtiden. Han levede dermed
op til vores egne favorit-forventninger og havde
haft succes med sine åbningsforberedelser – alt
sammen godt – men på en eller anden måde
virkede det, som om turneringen knap nok var
startet. Det går altså lynhurtigt i sådan en knock-
out turnering!

Under-performance mod Anand
Efter den meget solide og overbevisende præ-
station i 1. runde mod Goldin, stod den forsva-
rende VM og forhåndsfavoritten Anand på pro-
grammet. En lidt uheldig lodtrækning ud fra et
resultatmæssigt synspunkt, men selvfølgelig en
stor sportslig udfordring.

Anand havde vist svaghedstegn ved at tabe
sit første parti med de hvide brikker til Touzane
fra Frankrig – en spiller med under 2400 i rating.
Dagen efter klarede han – selvfølgelig, fristes
man til at sige – paragrafferne ved at vinde ube-
sværet med sort og derefter vinde hurtigskak-
omkampen.

Der er stor forskel på hvordan folk reagerer,
når de er oppe imod overmagten. Hos nogle
bringer den ulige kamp det bedste frem i dem,
mens andre lægger sig ned på ryggen som små
hundehvalpe og beder om at blive kløet på
maven. Og selv om vi i Danmark går rundt og
synes, at Peter Heine er rigtig god til at spille
skak, så må Anand jo nok siges at repræsentere
overmagten.

For mig at se fik Anand demonstreret niveau-
forskellen på top 3, hvor han befinder sig, og
ca. top 50-60, hvor Peter Heine nu befinder sig.
Peter Heine fik lov at introducere en nyhed i en
skarp variant, som han og Sune Berg vurderede
som chancerig for hvid. Men det lod Anand sig
ikke slå ud af, han spillede bare videre, som om
intet var hændt, og da Peter Heine forholdsvis
hurtigt dummede sig i de efterfølgende kom-
plikationer, cashede inderen ind!

Peter Heines Dxb2? (se partikommentarer-
ne) er et klart eksempel på under-performance
mod en overmagt. Jeg tror ikke, han havde la-
vet denne fejl mod en spiller med 2400 i rating,
men det kan selvfølgelig aldrig blive andet end
gætværk. Forhåbentlig bliver der i fremtiden
rig lejlighed til at prøve kræfter med spillere
med et højt ratingtal.

Denne runde var noget af et anti-klimaks for
vores delegation. For det første fik vi sekun-
danter som nævnt ikke lov at overvære partiet,
mens det blev spillet. Stor skuffelse og frustra-
tion ved at være tvunget til bare at sidde og

'Did you look at this move at all?' – Anand og Peter Heine Nielsen ved efteranalyserne.

Foto: Casper Rasmussen.
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Peter Heine Nielsen kommenterer:

1. runde / 1. parti

Peter Heine Nielsen, DK (2620)
Alexander Goldin, USA (2612)

Dronninggambit   E05

1. d4, d5 2. c4, e6 3. Sf3, Sf6.
Goldin spiller oftest den klassiske variant i

dronninggambit, og vores forberedelser gik på
at spille en katalaner imod ham. På sin vis lidt
risikabelt, da det har været mit hovedvåben det
sidste års tid, og han derfor måtte forventes at
have forberedt sig grundigt på det. På den an-
den side har jeg stor tillid til varianterne og
valgte altså at satse på det.

4. g3, Le7.
En lille overaskelse. Normalt slår han på c4,

men det skyldes nok at „normalt“ for ham er
amerikanske opens, hvor spil på remis med sort
er en luksus, der ikke tillades.

5. Lg2, 0-0 6. 0-0, dxc4 7. Dc2, a6 8. Dxc4.
8. a4 har været det mest populære på det se-

neste, men det svækker jo b4 lidt voldsomt, om
end det måske bare er af optisk betydning.

8. -, b5 9. Dc2, Lb7 10. Ld2.
Den mest ambitiøse fortsættelse. Ulf Anders-

son har spillet 10. Lg5, når han virkelig spiller
safe, men har også haft succes med tekstrækket.
Senest så man trækket i partiet, hvor Kramnik
vandt VM-titlen fra Kasparov ved at spille re-
mis med de sorte brikker.

10. -, Le4 11. Dc1, Lb7.
Et indirekte remistilbud, men den slags tager

jeg slet ikke i en match så tidligt med hvid.
Polgar spillede 11. -, Sbd7 mod mig i VM 1999
Las Vegas.

12. Lf4, Ld6 13. Sbd2.
13. Sc3 var tidligere det normale, men Kas-

parov valgte teksttrækket mod Kramnik, og jeg
vælger altså at stole på hans vurdering.

13. -, Sbd7 14. Sb3, Ld5.
Spillet af Kramnik. Trækket er profylakse

mod Sa5. Svidler valgte mod Gelfand at tjekke,
om det var en relevant trussel med 14. -, Tc8 og
fik en nem remis. Så simpelt tror jeg dog ikke,
det er for sort at løse sine åbningsproblemer!

15. Td1, Tc8.
Kramnik spillede De7 og fik en okay stil-

ling, om end hans iver efter at afvikle gav ham
visse problemer, men forsvarede sig i hele mat-
chen generelt forbilledligt og fik fortjent sin
VM-titel.

16. Sc5.

Goldins idé er tydeligvis at slå på f4 og gen-
nemføre c5. Det forhindrer teksttrækket jo ra-
dikalt. Hans idé er udmærket, men at bruge en
halv time på den med FIDE’s ny betænknings-
tid går altså ikke. Og at det sker i en stilling, han
burde have set på hjemmefra giver heller ikke
topkarakter i disciplinen forberedelse.

16. -, Sxc5 17. dxc5, Lxf4 18. Dxf4, De7.
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Denne stilling havde vi begge forudset, da
jeg spillede 16. Sc5. Mit næste træk er blevet
rost alle steder, men udråbstegnet, som har været
hæftet på trækket, illustrerer efter min mening
bare, at moderne tegnsætning ikke refererer til
kvaliteten men til underholdningsværdien. ‘!!’
betyder f.eks. altid en kombination, og ‘!’ ty-
pisk et offer... Det passer måske meget godt
med, at datidens succesfulde spillere var prak-
tikere og ikke akademikere.

19. Se5?
Objektivt burde jeg have fastholdt min plan

og spillet 19. b4. Jeg følger op med Se5, og i
stillingerne, hvor der bliver byttet på g2, har
hvid stadig fordel. Det er nemmere at fordrive
sorts springer fra d5 end hvids fra e5. Jeg fryg-
tede, at sort her havde for meget modspil med
19. -, a5, men 20. a3 ser fint ud. I praktisk spil
er mit valg fornuftigt nok, men det bundede
dog i, at jeg overså, hvordan han kunne forcere
remis senere.

19. -, Dxc5.
19. -, Lxg2 20. Kxg2, Dxc5 21. Tac1, Db6

22. Sc6 er en katastrofe for sort. Hvid sidder på
alle felterne og afgør det måske endda på konge-
fløjen.

20. Tac1, De7 21. Sc6, Lxc6 22. Txc6.
Min vurdering var her, at jeg havde glim-

rende kompensation. De sorte a- og c-bønder
kan kun forsvares meget akavet, og får jeg en

vente. Desuden var resultatet heller ikke noget
at skrive hjem om, specielt ikke når åbningen
nu havde været så vellykket. Og den afgørende
fejl var jo så banal en fejl! Øv! Og tab med hvid
er jo ligesom ikke nogen ønskestart på en match.

Eneste lyspunkt var analyserne med Anand
efter partiet – vi fik nogle gode billeder og Pe-
ter Heine indkasserede en lille bemærkning fra
Anand: ”Did you look at this move at all?” Dette
morede vi os meget over bagefter!

Partiet dagen efter, hvor fordringen lød: ge-
vinst mod Anand med de sorte brikker – var der
ikke rigtig nogen af os, der troede på. Vi var
ellers tilbage i Kreml på det normale spillested
og kunne følge partiet, men det blev aldrig rig-
tig spændende. Peter Heine og Sune havde brugt
en del tid på at forberede nogle skarpe varianter
i Najdorf, men Anand spillede bare 3.Lb5, og
så var den potte ude – ligesom Peter Heine!

Isoleret set var 1½-½ mod Anand et okay
resultat, men i denne kontekst (knock out-tur-
nering: nederlag med hvid og barmhjertig re-
mis med sort) kunne det ikke rigtig bruges til
noget. Forhåbentlig inspirerer dette nederlag
Peter Heine til at fortsætte sin fremgang og blive
endnu bedre, end han er i dag – ligesom jeg tror
nederlaget til Polgar ved VM i Las Vegas 1999
dengang inspirerede ham til at komme til, hvor
han er i dag.

Hjem
Efter exit’en mod Anand, var det planen at lege
turister i Moskva hele den følgende dag, lør-
dag. Her måtte jeg dog melde fra, da en løbe-
konkurrence mod Sune på et løbebånd i
motionsrummet havde givet mig tre blodvabler
– jeg havde glemt mine løbesko hjemme og
måtte løbe i strømpesokker … Men Peter Heine
og Sune kom hjem med nogle af de kendte rus-
siske træ-dukker, en stor russer-hue, lidt drik-
kelse og en rapport om et ”meget spændende”
20-træk remisparti mellem Kramnik og
Kasparov (Botvinnik-mindeturneringen indled-
tes netop den lørdag), som var forbi, før de nå-
ede til spillestedet.

Søndag stod den så på hjemrejse. Ligesom
ved ankomsten var vi i godt selskab – vi kørte
side om side med Peter Leko i taxa til lufthav-
nen og vinkede da også til ham. Han vinkede
igen, selv om han så noget misfornøjet ud. Men
han havde jo nok heller ikke forventet exit alle-
rede i 2. runde (tabte hurtigskak-omkampen til
Anastasian). Vi kunne til gengæld bruge vores
forudbestilte billetter hjem!
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tilbage, har jeg materiel ligestilling samt klar
positionsfordel. Spørgsmålet er, om sort kan
udnytte, at jeg skal bruge tid på at slå en af
bønderne, til at likvidere imens.

22. -, Tfd8 23. Tdc1, h6.
23. -, Sd5! Var den rigtige løsning. Jeg reg-

nede med at kunne presse efter 24. Lxd5, Txd5
25. Txc7, Txc7 26. Txc7, men overså den tak-
tiske finesse 26. -, g5! hvorefter sort har fuld-
stændig lige spil. Goldin så denne variant, men
mente han lige ville se tiden an, før han
afviklede. Han havde jo trods alt en bonde
mere... 27. Tc8†, Kg7 28. Df3, Dd7, og hvid
har ikke skyggen af fordel.

24. a3.
Igen et træk, jeg i praksis er ganske stolt af,

men objektivt er det ikke det store. Ideen er at
holde trykket, samt at give mig muligheden for
bare at flytte dronningen, i fald han prøver at
afvikle med Sd5, da jeg nu har b4 under kon-
trol.

24. -, e5?
Trækket er en simpel overseelse. Logikken

var, at nu fjernes trykket fra c7, og når damen
flytter afvikles med Td6, og merbonden begyn-
der at se sundere ud. 24. -, Sd5 25. De5 var min
idé. Men det viser sig, at den ikke er noget.
Godt nok forhindrede mit sidste træk Sb4, men
der er andre veje til Rom  (25. Lxd5, Txd5 26.
Txc7, Txc7 27. Txc7, Td7 er remis). 25. -, Sb6
truer Sc4, jeg må tage c7 for at være konse-
kvent. 26. Txc7, Txc7 27. Txc7, Td1† 28. Lf1,
Sc4 29. Txe7, Sxe5.

25. Df5.
En kold dusch. Måske min dame står udsat,

men moderne skak giver mange eksempler på
dronninger, der flagrer rundt, men generer vold-
somt imens. Desuden er der jo (endnu!) flere
gode flugtruter.

25. -, e4.
Goldin var ikke for stolt af situationen, men

da bonden jo ikke kan rykke baglæns er e4 dog
at foretrække frem for e5. Dér spærrer den i det
mindste for min løbers udsyn, og som vi ser om
et par partier, kan en bonde der når frem til e3,
genere en anelse...

26. e3.
Det træk, man har lyst til at spille. Bonde-e4

fastlægges som svaghed. Samtidig forhindres
e4-e3, og min dronning skal nok klare sig...

26. -, Te8 27. Txa6, c5.

Sort har fået befriet sig fra det irriterende pres
i c-linien, men derfor er hans problemer ikke
ovre. Bønderne på b5 og c5 er alvorlige svag-
heder. Jeg spillede næste træk hurtigt, alt for
hurtigt. At trækket umiddelbart vinder en bonde
er nemt at se, men netop derfor er der al mulig
grund til at være på vagt.

28. Tb6.
28. Lf1 er fuldstændig afgørende. Trækket

har samme plusser som Tb6, men desuden er
modspillet med Td1† skak taget fra sort, og det
gør sorts stilling uspillelig.

28. -, Tcd8.
En ubehagelig overraskelse. Hvor jeg troede,

jeg stod til gevinst (hvilket jeg jo også gjorde),
er det nu pludselig ganske uklart. Td5 er en
kæmpe trussel, og 29. Dxc5, Dxc5 30. Txc5,
Td1† 31. Lf1, Sd7 er kritisk. Rent praktisk sy-
nes jeg igen, min beslutning er god, men igen er
der en lille detalje der trækker ned i bedømmel-
sen.

29. Lf1, Td5 30. Txf6.
30. Df4 regnede jeg som et acceptabelt alter-

nativ. Han kan ikke umiddelbart gøre min dame
noget ondt. Men c4 fulgt af spil på 2. række
startende med Td2 er ubehageligt.
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30. -, Txf5.
30. -, Ted8. Jeg nåede lige at tænke tanken,

gad vide om han bare kan dække sit tårn, før
han spillede Txf5. Jeg nåede ikke at tænke over,
om jeg havde noget imod det! Det har jeg fak-
tisk ikke! 31. Txf7, Dxf7 32. Dxf7† Kxf7 33.
Lxb5, Td1† 34. Txd1, Txd1† 35. Kg2 er bedst.
Jeg spiller b3 samt a4, og tvivler meget på, sort
kan gøre gevinstforsøg. Det er dog klart, at det
er mig der skal forcere remis efter Ted8!

31. Txf5.
Her regnede jeg med at have gode gevinst-

chancer. Han med, at det burde kunne holdes.
Begge har i princippet ret.

31. -, b4 32. a4.
For at holde trykket.
32. -, g6 33. Tfxc5, Df6 34. b3, Db2.
Han forsvarer sig som han skal. Vi får nu

begge en fribonde, men jeg bevarer gode prak-
tiske chancer.

35. a5, Dxb3 36. a6, Da3 37. Tb1, Tb8.
37. -, b3 38. Tc3, Tb8 39. Lc4, Dd6 40. Tcxb3

(40. Lxb3, Dxa6 41. Lxf7†, Kg7 42. Txb8,
Da1† 43. Kg2, Dxc3 44. Ld5 kan man drømme
om at vinde, men jeg tror ikke, man når at spille
Td4 og slå e4, før sort får en evig skak ind) 40.
-, Txb3 41. Txb3, Dd1† er evig skak.

38. Tc7, Da5 39. Tbc1.
Uden frygt for b3.
39. -, Kg7.
39. -, b3 40. Tb7 er pointen.
40. T1c5, Da1 41. Kg2.

En meget kompleks stilling i gensidig „evig“
tidnød. Med et par minutter mod hans ene har
jeg en klar fordel dér. Desuden er hans stilling
sværere at spille.

41. -, Tb6 42. Tb7?
42. Lc4, Tf6 43. a7 vinder øjeblikkeligt.
42. -, Tf6.
Her var jeg lige ved at misse, at han truede et

dametræk til anden række. At jeg ikke slog b4
skyldtes egentlig, at jeg efter Da3 ikke kan
dække begge tårne og a6 samtidigt!

43. Tc2!
Med gevinststilling. Hans tårnmanøvre til f6

viser sig at være en forfejlet gambling.
43. -, Db1 44. Td2, b3 45. a7, Da1 46. Lc4,

Dc3.
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47. Lxf7.
En fiks lille afslutning, men grundet tidligere

bemærkninger afholder jeg mig fra udråbstegn-
ene.

47. -, Txf7 48. Tdd7.
Et godt parti ud fra en praktisk synsvinkel.

Han må konstant have følt sig presset, selv om
han fravalgte en remisafvikling undervejs. For
mig naturligvis en ideel start på matchen, om
end erfaringerne viser at hvid ofte formår at slå
tilbage i sådanne „must-win“ situationer. 1-0.

1. runde / 2. parti

Alexander Goldin, USA (2612)
Peter Heine Nielsen, DK (2620)

Dronninggambit   D39

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, d5 4. Sc3, dxc4.
Wiener-varianten. Min eneste erfaring med

denne variant er som sort mod Curt Hansen i
dette års hurtigskak-DM. At spille en helt ny
åbning ved et VM har både fordele og ulemper.
Overraskelseseffekten er naturligvis stor, men
ofte kender man ikke stillingerne dybt nok trods
seriøse forberedelser. Erfaring er noget, man
får over brættet. At vi valgte denne konkrete
variant skyldtes, at den er meget skarp, og forbe-
redelser spiller en stor rolle. Vi håbede på at
fange ham fuldstændig blank, og da han tænkte
ca. 10 min herefter, og så misfornøjet ud, lader
det til at være lykkedes. Ideen med at spille helt
nye ting er normal i matcher, f.eks. praktiserede
Kramnik og Kasparov det begge i deres VM-
opgør. Men disse traditionelle matcher har dog
en hel anden længde, og man kan ikke bluffe
sig igennem, som jeg måske reelt gjorde her.
Varianten er meget skarp, og da remis var nok,
var jeg ved at komme i tvivl om, hvorvidt det
var det rigtige valg, men da vi trods alt havde
brugt en del tid på forberedelser, valgte vi at
fastholde varianten. Praksis gav os ret.

Ruslan Ponomariov, Ukraine – møder lands-
manden Vassily Ivanchuk i VM-finalen 16.-26.
januar 2002. (Foto: Peter Heine Nielsen).
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5. e4.
Han vælger det eneste kritiske svar. Kra-

senkov skrev for nylig i New in Chess, at for at
få fordel mod Wiener-varianten var man nødt
til at overvinde dovenskab og se på de skarpe
varianter efter 5. e4! Andre muligheder er 5.
Da4 og 5. e3, men de skræmmer ikke. Noget af
det gode ved at vælge en skarp variant i en si-
tuation, hvor remis er nok, er at man måske får
det hurtigt afklaret. Slipper for den situation,
hvor man sidder og forsvarer sig længe, mens
nerverne langsomt bliver slidt op. Flere klassi-
ske matcher har vist, at et „tyndt“ åbningsvalg
har haft succes i sådanne partier.

5. -, Lb4 6. Lg5, c5 7. e5.
Curt spillede 7. Lxc4 mod mig, men jeg fik

en acceptabel stilling, og efter lidt eventyr blev
det til sidst remis.

7. -, h6.
7. -, cxd4 er hovedvarianten, men den fandt

jeg ikke helt tilfredsstillende.
8. exf6, hxg5 9. fxg7, Tg8.
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10. dxc5.
10. a3 blev spillet af van Wely mod Agrest

ved Hold-EM, hvor sort vandt. Hvid havde dog
efter min mening gode chancer i det parti, og
10. a3 er efter min mening eneste chance for
fordel.

10. -, Dxd1†.
Jeg huskede ikke teorien, dette er trods alt en

af de yderste sidevarianter. Havde jeg spillet
varianten før, havde jeg sikkert været inde i den
slags detaljer, men nu måtte jeg til at tænke selv.

11. Txd1, Txg7 12. Lxc4, Sc6.
12. -, Sd7 er det normale. Under partiet fryg-

tede jeg 13. c6, bxc6 14. 0-0 og spil mod min
svage bonde, men det har ikke givet hvid syn-
derlig gode resultater i praksis.

13. 0-0, Lxc5 14. Se4, Le7 15. g4.
15. Sd6†, Lxd6 16. Txd6, Ke7 17. Tfd1

kunne give hvid gode chancer, men ved at ind-
skyde 16. -, g4! ødelægger jeg hans koordi-
nation. 15. Lb5, Ld7 16. Txd7, Kxd7 17. Se5†,
Kc7 18. Tc1 ser måske farligt ud, men jeg så
intet efter 18. -, Tc8.

15. -, Ld7 16. Sd6†, Lxd6 17. Txd6, Ke7
18. Tfd1, Le8.

Hvid har et optisk pres, men g5 er ikke syn-
derlig svag, og jeg konsoliderer stille og roligt.

19. T6d2, Tc8 20. Te1.
Ikke gode tegn for hvid, men der var ikke

noget at komme efter i d-linien.
20. -, Tg8 21. a3, Kf6.
Et nøgletræk. Planen Se7 til g6 er nærmest

ved at bringe sort i fordel.
22. La2, Se7 23. Se5.
Lidt trist, men der er ikke bedre.
23. -, Sg6 24. Sxg6, Txg6 25. Lb1, Th6 26.

Le4, b6 27. Kg2, Lc6.
Afvikling. Godt nok var mit åbningsvalg ikke

lagt an på generalafbytninger, men når man får
chancen, er det om at tage den.

28. Lxc6, Txc6 29. Td7, Tc2 30. Te3, Kg7.
Inspireret af hans lignende plan fra første

parti. Mit tårn på f6 angriber f2 og forsvarer f7
præcist som hans.

31. Tf3, Tf6 32. Txf6, Kxf6 33. b4, a5 34.
bxa5, bxa5 35. Ta7.

Og inden jeg nåede at trække, tilbød han re-
mis. stillingen er naturligvis klar remis. En ef-
ter min mening god match af mig. Fik lagt et
godt pres med hvid uden at tage de store risici,
og neutraliserede med sort. ½-½.

2. runde / 1. parti

Peter Heine Nielsen, DK (2620)
Viswanathan Anand, Indien (2770)

Dronningindisk   E15

Matchen mod Anand var naturligvis det mål
vi havde set frem til ved VM. En match mod
den regerende verdensmester og i en turnering,
hvor det var muligt at detronisere ham, er en
unik sportslig udfordring. Det meste af forbe-
redelseskrudtet var dog brugt på Goldin, og den
idé som kommer i partiet, var en del af forbere-
delserne mod ham, om end vi vidste, at Anand
også spillede sådan. Derfor havde vi opprio-
riteret netop denne variant.

1. d4, Sf6.
Anand spiller ofte også 1. -, d5 og modtaget

dronninggambit, men primært mod Kramnik.
Mod os almindelige dødelige har nimzo/
dronningindisk været hovedvåbnet længe.
Derudover kan han finde på slavisk, og grün-
feldindisk, så der var nok at lave...

2. c4, e6 3. Sf3.
Dette kom tydeligvis bag på ham. Hans kend-

skab til mig stammer formentligt udelukkende
fra hans gennemgang af mine partier aftenen
før, og han har sikkert noteret sig, at jeg på det
seneste har spillet 3. g3 oftest. Hvis han ville
have en katalaner kunne han forsøge 3. -, d5 og
få samme stilling som i mit parti mod Goldin,
men med 4. Sc3 kunne jeg gå over i normal
dronninggambit, hvilket Anand aldrig spiller,
så jeg bluffer ham her over i en dronninginder.

3. -, b6 4. g3, La6 5. b3, Lb4† 6. Ld2, Le7
7. Lg2, c6.

Den klassiske måde at spille på i 4. -, La6
varianten. Sort blokerer fuldstændig for hvids
løber på g2 og indleder modspil mod bonden
på c4.

8. 0-0.
Ikke det mest normale. Karpov har været

succesfuld med 8. Lc3 mod stort set alle andre
end Anand! Teksttrækket blev populært efter
Kramniks flotte tekniske sejr over Adams i
1999.

8. -, d5 9. Dc2.
Jeg fik ham over i dronningindisk, men han

har nu fået mig tilbage i en katalaner! Prisen har
været, at han nu spiller den lukkede variant,
hvilket han ikke plejer, så hvem der narrer hvem,
er ikke helt afgjort endnu!

9. -, Sbd7 10. Td1, Tc8.
En meget ny idé, vist introduceret af leko i

hans hurtigskakmatch mod Kramnik i januar i
år. Ideen er, at sort ved at gennemføre c5
intensiverer sit tryk mod c4, og da kampen om
initiativet i åbningen selv i en rolig åbning som

katalansk er hård, er der ikke tid til luksus som
kort rokade. Det er i hvert fald hans påstand.
Jeg hælder mere til, at kort rokade her er bedre,
men det hænger på de kommende komplikatio-
ner.

11. Lf4, c5 12. dxc5, Lxc5 13. Sc3!
En efter min mening stærk nyhed, som Lars

Schandorff, Sune Berg Hansen og jeg analyse-
rede på, da vi havde en samlet træningssession
op til VM. Måske for øvrigt første gang, tre
danske stormestre er samlet til en privat analyse-
session i DK ?

13. -, 0-0.
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14. e4!
Det var vores idé. Med 14. Db2 kunne man

få trækomstilling til Kramnik - Leko, men efter
Van Wely - Polgar, 2001, hvor 14. -, Lb4! gav
sort fordel, virker det ikke attraktivt for hvid.
Vores plan er, at sort ikke rigtig kan slå på c4,
p.g.a. svaret 15. e5! og heller ikke kan slå e4, da
det betyder, at presset mod c4 forsvinder, og
hvid derfor bare har klar positionel fordel. Der-
for koncentreredes vores forberedelser om det
eventyr, Anand nu giver sig ud på. En ting im-
ponerede mig voldsomt ved Anands måde at
reagere på. I stedet for at bruge lang tid, og
måske blive lidt pessimistisk, fordi modstande-
ren har fået en idé ind, spillede han ganske hur-
tigt og forklarede bagefter, at han bare spillede
de træk, som han anså som eneste mulighed for
modspil, og håbede det bedste. En meget god
metode i praktisk spil at bruge elimination og
ikke fokusere på at regne varianterne i bund,
medmindre man har et reelt valg mellem mu-
lige fortsættelser.

14. -, Sg4 15. exd5!?
Forsigtigere er 15. Td2!?, men dette virker

udmærket, og jeg følte, at tre stormestres forbe-
redelser bakket op af Fritz’ vurderinger burde
være rigeligt til at matche Anand...

15. -, Sxf2 16. Tf1.
Dette anså vi for den kritiske stilling og fo-

kuserede her meget på varianterne efter...
16. -, e5.
16. -, Sh3† 17. Kh1, Sxf4 18. gxf4, exd5 19.

Sg5, Sf6 20. Sxd5, g6 21. Tad1, men hvid har
afgørende angreb her. Sort har positionelle for-
dele af strukturel art samt løberparret, men Dc3-
h3 er en giftig manøvre, desuden er f5 under de
rette omstændigheder godt. Anands træk giver
langt bedre udsigter.

17. Lc1.
Eneste fornuftige felt for løberen. 17. Lg5,

Sh3† er ikke så heldigt.
17. -, e4 18. Sh4.
Dette træk havde han overset. Kvalitetsofferet

på f2 var muligt, men jeg drømmer om at få det
i væsentligt bedre udgaver.
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18. -, e3.
Dette træk må jeg blankt erkende, at vi ikke

skænkede mange tanker i vores forberedelser.
Vi fokuserede på computerforslaget 18. -, Df6,
der vinder en kvalitet efter 19. Lb2, Sd1† 20.
Kh1, Se3, men hvids kompensation efter 21.
De2, Sxf1 22. Txf1, Dd8 23. Sxe4 er overvæl-
dende. Umiddelbart er der kun en bonde, men
løberen på b2 sammenlignet med den på a6 ta-
ler for sig selv. Desuden er de resterende af mine
brikker jo også ganske godt placeret i forhold
til en lynangreb på hans konge. Hertil er alt
forløbet fantastisk, men nu kommer det kriti-
ske punkt i partiet. Punktet hvor jeg skal til at
tænke selv! Jeg var omkring en halv time foran
på klokken, men indhentede det i de næste par
træk, en okay vurdering – det er nu det bliver
afgjort. Hans idé er, at han truer Sh3†, og slår
jeg den har han e2†. Ikke at det altid er godt,
som vi har set, får jeg i stillinger med kvali-
tetsofre ofte lovende chancer. Med mit næste
træk angriber jeg fundamentet i hans modan-
greb. Forsvinder løberen på c5, ryger dæknin-
gen af e3 og dermed dækningen af f2. Andre
træk er måske også lovende, men dette er stadig
på den rette sti.

19. Sa4, Ld4.
19. -, Sh3† 20. Lxh3, e2† 21. Sxc5, exf1D†

22. Lxf1, Sxc5 23. Lb2 er ikke helt så godt som
før, men stadig klar fordel til hvid. Sf5 kommer
med farligt angreb, og mit greb om centrum
intakt. Sort kan forsøge 23. -, b5, men 24. Sf5,
bxc4 25. Lxg7 afgør dog i angrebsstil.

20. Lb2.
20. Tb1 var en anden mulighed, men sort

stor godt efter 20. -, Sh3† 21. Lxh3 (21. Kh1,
Sf2†) 21. -, e2† 22. Kh1, exf1D† 23. Lxf1, Lf6
fulgt af b5.

20. -, Lxb2.
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21. Dxb2??
En meget grov fejl. Jeg havde svært ved at

forlige mig med at slå med springeren på b2,
fordi det umiddelbart ser ganske klodset ud.
Men som vi skal se, virker det fortræffeligt. Mine
argumenter for at slå med dronningen var, at
jeg kom ud af c-linien, at dronningen fra b2
truer mod g7, og Sf5 derfor vinder i styrke som
trussel, samt at springeren på b2 ville stå klod-
set, hvorimod den nu går lysere tider i møde på
c3. Altsammen meget fint – men i virkelighe-
den tom snak. Skak er et spil, hvor konkrete
varianter går forud for den slags generelle
betragtninger, og computeren bruger end ikke
et sekund på at konstatere, at Sxb2 er trækket.
21. Sxb2! g6. Angivet af Anand som eneste
træk, springeren skal holdes væk fra f5. I
analyserne nåede vi frem til, at stillingen var
meget uklar, men at hvid selvfølgelig havde

initiativet. Vi så primært på  22. a4?! Ideen er
ganske logisk. Sorts modspil er baseret på frem-
stødet b5, men dette er nu ikke længere en rea-
listisk mulighed. Svækkelsen af b3 giver dog
sort andre muligheder. 22. -, Te8 23. Tae1, De7
Dc3 De5 ikke helt godt nok, da et sort Sc5 bli-
ver meget forstyrrende. Hvid bør fortsætte med
Te2 i stedet, men hvorfor spille a4 direkte?
Måske sorts b5 ikke er en reel trussel? Curt
Hansen angav i sin spalte, at 22. Tae1 gav klar
fordel, men rettede i en senere spalte, at 22. -,
b5! 23. Txe3 Sg4! fulgt af Db6† er modspil
(påvist af Jens Ove Fries Nielsen og Nicolai
Pedersen), og konkluderede dermed, at 22. Dc3!
Tfe8 23. Tae1 er den rigtige trækfølge, hvilket
jeg fuldt kan tilslutte mig. Stillingen efter 23. -,
De7 24. Te2! er klart fordelagtig for hvid. 24. -
, b5 25. Da5 går ikke, og så er der kun trist
passivt forsvar tilbage. Hvis Anand spillede mod
Anand i den stilling, er det min overbevisning,
at hvid ville vinde!

21. -, b5.
Herfra er det ikke kønt, værd at bemærke er

det dog, at Anand ikke fejler en eneste gang i
fortsættelsen.

22. Sf5, Dg5.
Trækket som jeg havde overset. Det dækker

g7 og e3, samt truer på f5. Normalt har man det
taktiske trick Sxe3, da f2 så hænger, men her
truer b5 jo på a4 så det ender med en officer for
lidt. Slag på b5 frister heller ikke, f1 kommer
under beskydning, og der er ikke en fornuftig
flugtrute.

23. Sd6.
Jeg får en kvalitet og mine fribønder gør, at

han ikke bare sådan kan vikle af og realisere sin
materielle fordel. Altså må han affinde sig med
et matangreb frem for et teknisk slutspil.

23. -, bxa4 24. Sxc8, Lxc8 25. Dd4, Sf6 26.
Tae1, Te8 27. d6.

Bevarer optimismen, men det er helt slut des-
værre.

27. -, Sh3† 28. Lxh3.
28. Kh1 Troede jeg en kort overgang var en

god chance, men efter 28. -, e2 29. Txf6, Dxf6
30. d7, Lxd7 31. Dxd7, Td8 32. Dxh3, Df2 har
jeg ganske vist en officer mere, men er nødt til
at give op for at bibeholde den materialebalance.

28. -, Lxh3 29. Tf4, Da5!
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Ondskabsfuld til det sidste. Jeg fik lige et
sekund, hvor jeg troede e3 var i slag...

30. Txe3, Txe3 31. Dxe3, axb3.
Den kan ikke slås uden at tillade mat i bun-

den.
32. d7, Lxd7 33. axb3, Lh3 34. opgivet.
Det er slut, materialeundervægt og dårlig

kongestilling. Et godt parti af Anand, specielt
set ud fra en praktisk synsvinkel. Objektivt set

var han meget presset, men han reagerede godt
på det, hvorimod jeg mistede balancen ved før-
ste pust. Et nederlag, der ærgrer mig, om end
det naturligvis ikke er nogen skam at tabe til en
så stærk spiller. 0-1.

2. runde / 2. parti

Viswanathan Anand, Indien (2770)
Peter Heine Nielsen, DK (2620)

Siciliansk    B52

1. e4.
Som forventet, om end Anand i ny og næ

spiller 1. Sf3, når han vil spille safe. Jeg reg-
nede egentligt med, at han anså matchen for
ovre, og ville gå efter 2-0 og vinde lidt af de
ratingpoint, han satte over styr i første runde
mod den franske IM Touzane.

1. -, c5 2. Sf3, d6 3. Lb5†.
En stor overraskelse. Han spillede sådan ved

VM i Groningen, da han bare behøvede remis i
hurtigskakken mod Khalifman for at gå videre.
Vores forberedelser var fokuseret på skarpe
varianter i Najdorf, men han vælger at spille
uden risiko, eller som han selv sagde til pressen
bagefter. ‘Well I just managed to kill most life
in the position immediately!

3. -, Ld7.
Måske ikke det mest ambitiøse gevinstforsøg,

men selv Garri spiller sådan, så hvorfor ikke
mig?

4. Lxd7†, Dxd7 5. 0-0, Sc6 6. c4, g6 7. d4,
cxd4 8. Sxd4, Lg7.

8. -, Sf6 9. Sc3 (9. f3, Sxd4 10. Dxd4, Lg7 er
fint) 9. -, Lg7 fremtvinger Sc2, men til gengæld
har hvid så ikke sat løberen på e3, og kan gå
direkte til det mere aktive felt g5.

9. Le3, Sf6 10. f3, 0-0 11. Sc3, Tfc8.
Ikke det mest normale. Nogle prøver med

11. -, e6 at gennemføre d5. Jeg spiller som i en
vanlig Maroczy-opstilling, men her har ingen
af os vores hvidfeltsløber. Det betyder, at sort
har mere plads, men til gengæld færre gevinst-
chancer, da den typiske plan jo netop er at gøre
den nu afbyttede hvidfeltsløber dårlig.

12. b3, Dd8 13. Dd2, Sd7 14. Tac1, Sxd4.
Naturligvis ganske uambitiøst. Hvis jeg ville

noget, skulle det være at gennemføre en plan
med b5, men hvid er alt for solid, og jeg affinder
mig med det uundgåelige.

15. Lxd4, Lxd4† 16. Dxd4, Db6 17. Dxb6,
Sxb6 18. Tfd1, f6.

18. -, Kf8 19. Sd5, Sd7 var måske en bedre
måde at spille på, men bege dele bør være nemt
remis.

19. Sd5.
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19. -, Kf7.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig
Løsninger side 10
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1. Hvid trækker!
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Der står brikker i slag!

5. Hvid trækker!
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Vælg den bedste af de lovende
muligheder!

2. Sort trækker!
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Afbytning?

6. Hvid trækker!
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Sort truer med at vinde en
bonde!

3. Sort trækker!
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Springeren er bundet!

7. Hvid trækker!
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Kan det sorte forsvar brydes?

4. Hvid trækker!
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Skal løberne afbyttes?

8. Sort trækker!

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

To bønder bagud.
Noget må der ske!

19. -, Sxd5 20. Txd5! er siden Botvinnik
demonstrerede hvids chancer i et sådan slutspil
kendt som klart fordelagtigt for hvid. Efter Txd5
spiller man på f4 + e5, og sort er i alvorlige
problemer.

20. Sxb6, axb6 21. a4, g5 22. Kf2, Tc5 23.
Td5, Ke6.

Jeg vil gerne spille h5-h4, men på h5 kom-
mer h4! og mine bønder blive svage. Jeg har en
dobbeltbonde, men den giver mig feltet c5 til
tårnet. Sort skal spille fornuftigt, men gør han
det, bør slutspillet være enkelt at holde.

24. Ke3, Tg8 25. g3, h5 26. Tcd1, Kd7 27.
T1d2, Ke6 28. Td1, Kd7 29. T1d2, Ke6 30.
Td1, remis.

Ikke noget stort gevinstforsøg fra min side,
men jeg tabte matchen i 1. parti, ikke i det an-
det. Ganske professionel måde Anand håndte-
rede 2. parti på. Sikkert spil og under en halv
times tidsforbrug. Og så slap han for at vise,
hvad han havde forberedt mod Najdorf-varian-
ten. ½-½.

Bjørn
Brinck-
Claussen 60 år
Den 29. januar fylder Bjørn Brinck-Claussen
60 år. Skak er den unge mands spil, siges det.
Men tolket rigtigt betyder udsagnet jo simpelt
hen, at man er ung, så længe man spiller skak.
Og Brinck har valgt at være ung hele livet.

Han er ikke professionel skakspiller og har
aldrig været det, om end de universitets studier,
der gjorde ham til gymnasielærer og rektor,
vistnok fik tempoet dikteret af skakken.

Topresultaterne spænder over 40 år, fra OL-
debut på det danske landshold i Bulgarien 1962
som suveræn topscorer med 9 point af 12 til
titlen som københavnsmester 2001 efter finale-
sejr over et af de største talenter i den ny 80'er
generation.

Turneringssejrene er mange og store. Tidligt
i karrieren kom førstepladserne i Hastings
Challengers og IM-turneringen i Whitby, og

tre gange erobrede Brinck-Claussen det indivi-
duelle danmarksmesterskab: 1966, 1970 og
1977. Ved FIDE's kongres i Dubai 1986 blev
han udnævnt til International Mester - ikke som
en af de yngste, men bestemt heller ikke som
aflægs.

Apropos karriere og ambitioner: Ved DM i
1974 skulle deltagerne i landsholdsklassen
vælge en repræsentant til spilleudvalget, som
dengang bl.a. fastsatte invitationsrækkefølgen
til landshold og internationale turneringer.
Brinck-Claussen blev foreslået (og valgt) med
den begrundelse, at det ville være godt med en
lidt ældre spiller med ambitionerne bag sig.

Brinck morede sig vældigt over således at
være gjort til emeritus af sine yngre kolleger –
og snuppede i 1977 DM foran hele koblet af
titelsultne semiprofessionelle.

Da spilleudvalget for et par år siden blev
bortrationaliseret og erstattet af et enmands
'seniorudvalg' – endda med udviddet kompe-
tence – viste det sig, at elitespillerne og DSU's
organisatoriske ledelse overraskende hurtigt
kunne blive enige: Bjørn Brinck-Claussen var
manden til den post.

Tillid og respekt følger Brinck overalt i den
danske skakverden – og forstyrres på ingen
måde af hans humor, selvironi og homeriske
latter.

Det er altid spændende at møde Brinck. Også
på skakbrættet, som i de otte diagramstillinger
i månedens 'Tag stilling'. Frygtløs, foretagsom
og idérig. Hjertelig til lykke på dagen!

Thorbjørn Rosenlund

1. runde:

Peter Heine Nielsen 1 ½ 1½
Alexander Goldin 0 ½ ½

2. runde:

Peter Heine Nielsen 0 ½ ½
Viswanathan Anand 1 ½ 1½

Peter Heine Nielsen kommenterer de øvrige
matcher og vigtigste partier i Skakbladet nr. 2.



v/ Steffen Pedersen

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h

10   .  SKAKBLADET 2002, SIDE 10, NR. 1

I Skakbladet 11/2001 kommenterede jeg
Bareevs tabsparti i 17 træk til Grischuk ved
Europa Cup’en på Kreta. Det var tæt på at
ende på ‘skafottet’, men han undgår det ikke,
Bareev. Dog er det ikke ham, der udsættes
for denne måneds henrettelse.

Bareev var ved FIDE Verdensmesterska-
berne i Moskva i december måned efter min
mening en af de topseedede, der i de ind-
ledende runder virkede mest overbevisende.
Mod Sakaev var der dog lidt vaklen i geled-
derne, idet første parti var tabt. Andet parti
skulle med andre ord vindes for at holde liv i
matchen:

Bareev (2719)
Sakaev (2639)

Nimzoindisk    E34

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sc3, Lb4 4. Dc2, d5
5. cxd5, Dxd5 6. e3.

En moderne spillemåde. Man vil undgå
Romanischins 6. Sf3, Df5!?, hvor hvid har
haft problemer med at påvise egentlig fordel
i slutspillet.

6. -, c5 7. Ld2, Lxc3 8. Lxc3, cxd4 9. Lxd4,
Sc6 10. Lc3, 0-0 11. Sf3, Td8 12. Le2

I dag gør man meget for løberparret, og
hvid har påtaget sig en umiddelbart lidt pas-
siv stilling til gengæld for den langvarige
fordel i løberparret. Denne variant har på det
seneste været udsat for en del diskussion i
mange partier mellem stærke spillere. Sakaev
er normalt vanskelig at narre i åbningen, og
han er naturligvis bekendt med varianten, men
hans næste træk er muligvis en unøjagtighed.
Derimod har Adams udlignet uden specielle
problemer med 11. -, Dc5.

12. -, Dc5?!
Mindre end en uge senere fik Kramnik

udmærket spil med 12. -, De4 i 2. hurtigskak-
parti i Botvinnik Memorial matchen mod
Kasparov.

13. Da4!?
En ny idé, der undgår dronningafbytning.

I den lignende variant, 11. -, Dc5 har hvid
primært forsøgt 12. a3 og 12. Tc1.

13. -, Sd5 14. Ld2, Ld7.
Et forsøg på at spille mere aktivt med 14. -

, e5 var måske værd at overveje.
15. Dh4!
En stærk pointe med hvids 13. træk. Som

vi skal se, skal der ikke meget til, før hvid får
vendt en lidt passiv stilling til et stærkt an-
greb. Sammenlignet med 11. -, Dc5 er det nu
også klart, at hvids Le2 er langt mere nyttigt
end Td8.

15. -, Dc2 16. 0-0, Se5?

16. -, Dxb2 17. Tfb1, Dc2 18.Tb3!? giver
hvid et farligt initiativ men var nok stadig at
foretrække frem for partifortsættelsen.

17. Sxe5, Dxd2 18. Ld3, g6?
I dårlige stillinger findes desværre ofte kun

dårlige træk. 18. -, f5 var muligvis bedre, men
19. e4, Db4 20. Lc4! er bestemt ikke rart. For
eksempel 20. -, Sb6 21.Lb3 Te8 22.Dh5 og
sort overlever næppe.
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19. Sxf7!
Har man først stillingen kræver det ikke

den store overvejelse. Sådan et træk skal selv-
følgelig slå igennem.

19. -, Kxf7 20. Dxh7† Kf6.
På 20. -, Kf8 følger 21. Lxg6!, Le8 22.

Dh8†, Ke7 23. Dg7†, Kd6 24. Tfd1, samt e4.
21. Dxg6†, Ke7 22. Dg7†, Kd6 23. Tfd1,

Db4 24. e4, La4 25. Tac1, 1-0.

Bareev nåede kvartfinalen, hvor han  blev
slået af Ponomariov med 2-0 i omkampen.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 9.

Den 29. januar er det så enmandsudtagelses-
komitéen Bjørn Brinck-Claussens tur til at blive
ægte veteran. Han debuterede internationalt i
1962, og den 21-årige spinkle dansker vakte
ved OL i Varna, Bulgarien, en del opsigt ved
sin hårdhændede behandling af både IM’er og
GM’er. Siden gik det træk for træk opad, indtil
han som så mange andre måtte prioritere den
private karriere højere.

Men de mange internationale og hjemlige
succeser (IM- og DM-titlerne!) huskes, og ved
brættet er han stadig en trussel for de fleste.

Vi håber, at disse otte stillinger vækker beha-
gelige minder, og ønsker til lykke med de tres
træk!

1. Bjørn Brinck-Claussen, Danmark
M. Veizaj, Albanien

OL Varna 1962. 24. Tb3! hxg5. Sorts konge
undslipper ikke. 25. Sc4† Kb7 26. Sbd6†
Kc7 27. Tb7† Kd8 28. Sxf7† Kc8 29.
Texe7. 1-0.

2. Levente Lengyel, Ungarn
Bjørn Brinck-Claussen, Danmark

OL Varna 1962. Der skal godt nok byttes af,
men på visse betingelser: 30. -, Lh3†! 31.Kg1
Da1!. Sådan! Nu får c-bonden tid til at gå et
træk frem inden generalafbytningen. 0-1.

3. Svend Hamann, Danmark
 Bjørn Brinck-Claussen, Danmark

Hastings Challengers 1962. (1.g3, g6 2. Lg2,
Lg7 3. Sf3, Sf6 4. 0-0, 0-0 5. c4, d5 6. cxd5,
Sxd5 7. d4, c5 8. dxc5, Sa6 9. Se1, Sf4! 10.
Dc2, Sxg2 11. Sxg2, Dd4 12. Sc3, Dxc5 13.
e4, Lh3 14. Le3, Dc4 15. f3, Sb4 16. Da4).

De to unge danske løver (bjørne/svende?) var
taget til den traditionsrige nytårsturnering i det
engelske for at vinde partier og hæder. De mødte
hinanden over brættet allerede i første runde
med følgende kvikke afslutning: 16. -, Lxg2!
17. Kxg2, Lxc3 18. bxc3 og nu pointen: 18. -,
Sd5!, der vinder løberen. En kombination, der
smutter med i lærebogen! 0-1.

Det gode spil fortsatte, og Bjørnen vandt klas-
sen og kvalificerede sig dermed til det følgende
års mesterrække.

4. Bjørn Brinck-Claussen, Danmark
Rogelio Ortega, Cuba

OL La Habana 1966. 26. Lh3! Nej! Den skal til
e6, så 26. -, f5 er mere eller mindre tvunget, men
det viser sig alligevel at være utilstrækkeligt:
27. Sg6†! hxg6 28. Txe8, Txe8 29. Dh6†. 1-0.

5. Bjørn Brinck-Claussen, Danmark
Atanas S. Kolarov, Bulgarien

OL Lugano 1968. Godt er sikkert 38. Da2! Sb4
39. Lxe6 etc. med kvalitetsgevinst. Lidt køn-
nere var det spillede: 38.Txd5! Lxd5 39. Df8†
Kh5? Her kunne sort med 39. -, Dg7 have fået
et uholdbart slutspil, men undgået mat. 40. Ld1†

Kg5 41. Lf4† og mat i næste. 1–0.
Allerbedst var dog det brutale 38. Lxd5, Lxd5

39. Txd5 med officersgevinst, da 39. -, Dxd5?
40. Df8† Kh5 41. Dg7! igen fører til mat.

6. Bjørn Brinck-Claussen, Danmark
Nigel E. Povah, England

Landskamp Danmark-England, Ribe 1979.
BBC ignorerede truslen for at kunne ramme det
elkendte offerfelt f7: 30. f4! bxa4? 31. e5, dxe5
32. fxe5, Lxe5 og nu: 33. Txf7†! Txf7 34.
Dxg6† Kh8 35. Lxe5† Txe5 36. Txe5, a3. Der
er absolut intet at stille op! 37. Dxh6† Kg8 38.
Tg5†. Og da der nu følger 38. -, Tg7 39. Dh7†
Kf8 40. Dh8† etc., opgav sort. 1-0.

7. Bjørn Brinck-Claussen, Danmark
Robert Bellin, England

K41’s IM-turnering, København 1990. 35.
Dd7!. Og da sort havde beregnet 35. -, Lxg5
36. Dxf7† Kh8 37. Th3† Lh6 38. Sf6! med
truslen 39. Txh6† (38. -, Db7 39. Dxb7, Txb7
40. Td8 mat), opgav han. 1-0.

8. Christopher Ward, England
Bjørn Brinck-Claussen, Danmark

KS Sommerskak, København 1997. 26. -, Sxf1!
vinder feltet c4 til erobring af hvids dame: 27.
Thxf1, Tc4 28. Da3, Lf8 29. Dxa7, Lxe4† 30.
Txe4, Dxa7 31. Txe5, Txd4 32. Sxd4, Dxd4
etc. 27.Ka1, Se3 28. Tc1, Tee8 29. Dxa7,
Txc1† 30. Txc1, Ta8 31. Db6, Lxd4 32. Dxd4,
Dxb3. 0-1.
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Is New In Chess Really As
Good As They Say?

1. ‘Lots of games, great instruc-
tional news on openings, and good
gossip. Thanks for a great maga-
zine’. Griffin Harper, Pelham, GA,
USA.

2. ‘I love the magazine because of
all the games with the comments of
all the world’s best chess players’.
Rasmus Skytte, Aarhus, Denmark.

3. ‘New In Chess Magazine is the
world’s best chess publication’.
Mark Dvoretsky at the Miami In-
ternational Chess Club.

4. ‘Your magazine is the only
one I actually read’.
Mark Crowther, editor of The
Week in Chess, UK.

5. ‘I have had a subscription
since 1993, and look forward to
receiving each issue like a child
waiting for his birthday to ar-
rive.’ Bob Ciaffone in Michigan
Chess.

6. ‘Genna Sosonko’s articles in
New In Chess are little literary
gems’. Claus van de Vlierd,
Oldenburg, Germany.

7. ‘The best chess magazine in
the world’. Eric Schiller in
Chessworks Magazine, USA.

8. ‘You are everything your
audience wants to read. That is
why you are so successful’.
Garry Kasparov.
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n af mine første online-skakoplevelse var
Karpovs parti mod „Verden“ live på

Den virtuelle skakklub - en del af fremtiden

En virtuel ringside-oplevelse
blev dog hurtigt klart, at det ikke var selveste
Kasparov, der var kommet for at banke Kar-
pov.

Debatten kan gå hurtigt i en chat-session, og
der kommer mange morsomme bemærkninger
og kommentarer til hinandens bemærkninger.
Hvis man vil ruste sig til tilværelsen som e-
borger eller klubmedlem i en virtuel skakklub,
bør man overveje at investere den nødvendige
tid i at lære at skrive 10-finger system og man
bør som netborger også være god til engelsk.

Topskak „live“
Revanche-matchen mellem Deep Blue og
Kasparov i 1997 - året efter Karpovs net-parti -
markerede en af de første rigtig store net- skak-
events. IBM fik travlt med at udbygge server-
parken efter første matchparti, da den store in-
teresse for at følge slagets gang online havde
lagt serverne ned knap en time inde i første parti!
Skakspillerne var for alvor mødt op ved den
virtuelle skakarena!

Siden denne net-skak-event er vi blevet vant
til at de fleste større skakbegivenheder i dag
kan følges direkte på nettet! Brugen af elektro-
niske brætter (og ure) gør det muligt at trans-
mittere trækkene direkte ud på nettet så partiet
kan følges live i hele verden. Fantastisk! Selv
lynpartier kan spilles og følges live! I nogle
tilfælde er transmissionerne fra superturne-
ringerne endda suppleret med online-snapshots
fra web-kameraer, så man kan få et lille indtryk
af spillestedet og stemningen mens partierne
bliver spillet.

En tur i den virtuelle skakklub
Prøv at tænke følgende situation igennem - og
prøv at tænke på det som en virkelig oplevelse!

Man går ind i et stort klublokale. Der lyder
en kort fanfare, når man træder ind, og man får
besked om, at der ligger et par meddelelser til
én fra nogle af de andre medlemmer og fra klub-
bens administration - måske en turneringsin-
vitation til en særlig turnering og måske en hil-
sen fra en bekendt med en forespørgsel om man
har tænkt sig at spille med i lyn-turneringen i
morgen aften.

Derefter kigger man sig lidt omkring. I det
ene hjørne af lokalet er dagens runde i en super-
stormesterturnering i gang. Alle partier kan føl-
ges på demo-brætter og de kommenteres lø-
bende af stormestre, mens computeranalyser
bidrager til stillingsvurderingen. Alle partier
følges af tilskuere, som diskuterer partiet. I et
andet hjørne af lokalet spiller en stormester si-
multan mod 20 spillere, og i et tredje hjørne er
der instruktion ved en førende stormester, som
gennemgår et af Tal’s partier. Andre steder i
klublokalet sidder i hundredevis af spillere og
spiller partier og er klar til at spille mod hvem
der har lyst - lynpartier, hurtigpartier eller lange

partier eller for den sags skyld forskellige afarter
af skak såsom Fischer-Random skak. Du kan
når som helst finde en spiller på dit eget styrke-
niveau at spille imod eller du kan vælge at følge
med i et af de partier, som er i gang. Alle spille-
res ratingtal i de forskellige discipliner (lyn-
skak, hurtigskak m.m.) er synlige og justeres
efter hvert eneste spillet parti.

Du holdes hele tiden informeret om, hvem af
dine nærmeste skakvenner, som er i klubben i
øjeblikket, og du kan følge deres partier, hvis
du ønsker det, samt chat’te med dem. Du kan
også vise dem et af dine partier, hvis I bliver
enige om det. Og mens du er i klubben bliver
du ligeledes løbende informeret om væsentlige
aktiviteter, f.eks. når stormestre ankommer el-
ler indleder partier og når nye forelæsninger
eller turneringer skal til at starte.

Det hele opleves selvfølgelig på skærmen og
via mus og tastatur. Man er kun virtuelt til stede,
og kaffen, cola’en eller fadøl’en skal man selv
sørge for. Men bortset fra dette er der vel egent-
lig tale om noget nær den ideelle skakklub!? -
eller hvad!? Og klubben har oven i købet åbent
døgnet rundt alle årets dage!

Internet Chess Club (ICC)
– state-of-the-art for
 den virtuelle skakklub
Der er vist ikke så meget tvivl om, at den største
og mest markante virtuelle skakklub i dag er
Internet Chess Club - ICC. Man kan se annon-
cerne fra ICC bl.a. her i Skakbladet og selv-
følgelig læse om ICC’s mange faciliteter på
ICC’s hjemmeside på nettet. Denne artikels
formål er ikke at anmelde eller reklamere for
hverken ICC eller nogle af de andre virtuelle
skakklubber og -tilbud, men det er interessant
at følge, hvad der tilbydes i ICC, fordi ICC med
sin medlemsskare på over 25.000 medlemmer
fra omkring 80 lande og sine mange, mange
topspillere igennem de sidste år markerer en
slags state-of-the-art for virtuelle skakklubber.

At ICC’s mål er at realisere den virtuelle skak-
klub i stil med ovenstående forestilling om klub-
lokalet kan bl.a. ses i tonen på meddelelserne,
som man modtager i hovedvinduet, når man er
i klubben - her et klip:

• chessclub.com rolls out the red carpet for
GRANDMASTER 0Hawkeye!

• Next lecture on the hour: # 32 ...
‘help MrSpock’ for titles.

• *** GRANDMASTER Gumptious is
playing Tripy!! Type „follow Gumptious“
to watch the rated blitz 3 0 game.

• A hush fills the room as GRANDMASTER
Dlugy walks in! :)

• .. (osv.)

AF TOM SKOVGAARD

Internet i august 1996 i et finsk arrangement.
Partiet blev spillet direkte på nettet en hver-
dagseftermiddag og alle tilskuere kunne frit
deltage i afstemningen om „Verdens“ næste
træk. Samtidig var det også muligt for tilskuerne
at diskutere stillingen - og alt andet for den sags
skyld - via en chat-facilitet! Partiet varede ca. 4
timer og der deltog omkring 250 spillere i
afstemningerne, hvilket var et højt tal for den
slags arrangementer på det tidspunkt!

Det, som måske var det mest interessante i
denne oplevelse, var slet ikke partiet i sig selv -
Karpov vandt som ventet, oven i købet i flot
stil. Derimod var det tankevækkende at man i
en Internet-skakbegivenhed i den grad kunne
få en så intens fornemmelse af at være med ved
ringside! Der var en heftig og underholdende
debat i chat-vinduet under hele partiet med del-
tagelse af skakspillere fra hele verden. Og der
sker det interessante i sådan en situation, når
online-diskussionen kører heftigt og partiet
skrider frem, at forskellen på virtuel tilstede-
værelse og fysisk tilstedeværelse delvist for-
svinder i ens bevidsthed! Og bagefter har man
en fornemmelse af at have været til stede - og af
at have snakket om partiet undervejs og ud-
vekslet idéer og analyseret med andre skak-
spillere på en underholdende måde. Det er næ-
sten den ægte vare!

Den virtuelle tilstedeværelse
Dette fænomen, at den virtuelle tilstedeværelse
undervejs og bagefter kan have karakter af
egentlig tilstedeværelse, kan også konstateres
på andre måder. Har man f.eks. kontakt med
sine skakvenner, familie eller andre både i det
virkelige liv og på nettet via e-mail og ICC mm.,
så kan man godt blive i tvivl om, hvorvidt man
nu snakkede direkte eller man mailede om dette
eller hint. Både i oplevelsen og i erindringen
smelter de to forskellige situationer delvist sam-
men til det samme. Dette gælder selvfølgelig
ikke alle former for oplevelser (!), men som en
af DSU’s første web-mastere Kim Alex Olsen
udtrykte det om Internet: „Endelig har vi fået et
medie, som er bedre til skak end til fodbold!“.

Folk er tit meget underholdende i chat-de-
batter, og man kan faktisk more sig en hel del
under en chat-session. I ovennævnte „Karpov
mod Verden“-arrangement var deltagerne - som
det oftest er tilfældet ifm. virtuel tilstedevæ-
relse - præsenteret ved et selvvalgt alias. Nogle
vælger at benytte en kort version af deres navn
som alias, mens andre vælger et favorit-ikon, et
kunstnernavn eller et „alter-ego“ eller måske
foretrækker decideret anonymitet bag et intet-
sigende alias. Efter de første par træk i partiet
kom en ny tilskuer til med alias „Kasparov“!
Og denne „Kasparov“s første bemærkning var:
„Am I in time?“ - nu skulle Karpov bankes! Det

E
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ICC’s medlemskab indeholder en masse ser-
vices og muligheder som de ovenfor omtalte,
og på et vilkårligt tidspunkt af døgnet har ICC
omkring et par tusinde medlemmer i det virtu-
elle klublokale! ICC fungerer faktisk så „godt“
som virtuel skakklub at man nemt kan „falde i“
og komme til at hænge i klubben nogle timer
længere end man havde planlagt, hvis man
smutter derind en aften! Jeg kender flere skak-
spillere, der helt undlader medlemskab af den
grund! Men som medlem af denne virtuelle
skakklub kan man bl.a. se, hvor meget tid, man
tilbringer i klubben, idet en af de personlige
parametre, som kun medlemmet selv kan se og
som løbende opdateres, fortæller hvor mange
procent af ens liv, man tilbringer i ICC!

ICC udvikler sig løbende og tilbyder med-
lemmerne nye faciliteter. ICC har således for
nylig introduceret et „Groups“-koncept, som
bl.a. omfatter en gruppe for hvert land - også
Danmark. Konceptet er lagt forholdsvis åbent
op og vil med tiden formentlig kunne bruges til
bl.a. at lave danske turneringer og mesterska-
ber online, dansk tilskuer-chat til topbegiven-
heder og måske danske træningssamlinger og
juniortræning mv. lukket for medlemmer fra
andre lande!? Og dermed kan nogle af de lang-
sigtede visioner for det virtuelle skakmiljø, som
også har været drøftet i dansk skak i de sidste
år, snart vise sig at kunne virkeliggøres.

Club Kasparov –
kombineret klub og skakskole
Men der er selvfølgelig også andre web-steder,
som forsøger at opbygge virtuelle skakklub-
miljøer på nettet - nogle som gratis- klubber og
andre, ligesom ICC, som betalingsklubber.
Også FIDE er i færd med at opbygge et online-
skakmiljø, hvilket man bl.a. har kunnet læse
om ifm. kvalifikationen til FIDE-VM 2001.

Et spændende web-steb, som har både gra-
tis-services og betalings- services, er Club
Kasparov. Club Kasparov fornyede og udbyg-
gede sine web-sider i meget ambitiøs stil for et
par år siden ifm. ansættelsen af Michael „MIG“
Greengard - en af nettets mest underholdende
skakskribenter og meningsdannere - som Edi-
tor-in- Chief for „KasparovChess.com“.

Club Kasparov har et team af stærke stormes-
tre inkl. Kasparov og Kramnik som bidragydere
og har masser af lækkert skakstof for gratister:
partier med kommentarer, interviews med top-
spillere, turneringsrapporter, MIG’s artikler,
Kasparov-partier med Kasparov-kommentarer
og et „spillested“, hvor alle kan spille skak.

Og er man betalende medlem af „Champions
Club“ hos Club Kasparov er der yderligere til-
bud at hente, bl.a. forelæsninger, træningsma-
teriale for forskellige styrkeniveauer, lynskak
og simultaner mod web-stedets stormestre og
overværelse af specielle events, som Club Kas-
parov arrangerer - senest et simultan- arrange-
ment mod Kramnik. Club Kasparov er næsten
for overvældende og uoverskuelig i både form
og indhold for den almindelige skakspiller, men
med de medarbejdere klubben råder over er
perspektivet for klubben uhyre spændende.

Fra Dansk Skak Unions web-sider på skak.dk
kan man finde links til mange andre end de
ovenfor omtalte skak-websteder.

Fremtiden – den samlede pakke!?
Hvad skal vi så mene om den virtuelle skak-
klub - i den ene eller den anden form - i forhold
til den traditionelle skakklub med en ugentlig
klubaften!? Hvad er det bedste!? At sætte sig
ved computeren uden at bekymre sig om regn-
vejret udenfor og have et overdådigt skaktilbud
på skærmen foran sig? Eller at slendre ned i den
lokale skakklub og få en hyggelig snak med

vennerne og spille lidt lyn og kigge på lidt skak
- eller måske spille holdkamp eller klub-
turnering? Svaret er selvfølgelig, at vi i virke-
ligheden kan nyde begge dele og at hver enkelt
må vælge det bedste fra begge tilbud efter eget
ønske!

Og hvordan realiserer vi så bedst det? Jo -
mon ikke et medlemskab i Dansk Skak Union
om - skal vi sige 10 år - indeholder både et
medlemskab i en fysisk og i en virtuel skak-
klub! Vi ser allerede i højere og højere grad at
der afvikles officielle turneringer og mesterska-
ber på nettet eller ligefrem i form af kombi-
nationsturneringer - senest med kvalifikationen
til FIDE-VM via nettet. Den virtuelle skakklub
udvikler sig til et naturligt element på både den
nationale og internationale skakarena.

Der kan være bekymring om, at skak på net-
tet trækker spillerne ud af klubberne og hjem til
computer-skærmen. Jeg mener også , at vi kan
konstatere faldende deltagertal i lyn- og
hurtigskakturneringer, fordi behovet for dette
delvis imødekommes på nettet. Det samme kan
næppe siges om seriøs turneringsskak med lang
betænkningstid.

Men dette betyder blot, at vi skal være gode
til at fokusere klublivet hen imod de aktiviteter,
som er hyggelige for medlemmerne at deltage i
i den fysiske virkelighed! - Som supplement til
den virtuelle skakklub! Netop det, som trækker
os ned i klubben i stedet for til computerskær-
men, skal prioriteres højt i klublivet. Fremti-
dens organiserede skakspiller vil nemlig have
det fulde tilbud i både den fysiske og virtuelle
skakverden til sin rådighed, og det er derfor op
til dansk skak at skrue den bedste pakkeløsning
sammen til sine medlemmer.

ICC: www.chessclub.com
Club Kasparov: www.kasparovchess.com/
Norsk Internett Sjakklubb: www.sjakk.no/nis/

Hjemme ved computeren
og i skakklub på samme tid.
(Modelfoto).



DØDSFALD

14   .  SKAKBLADET 2002, SIDE 14, NR. 1

Gotfred Jakobsen
Gotfred Jakobsen, Glostrup Skakklubs
ældste medlem, er død 89 år gammel efter
kun kort tids sygdom. Gotfred blev med-
lem umiddelbart efter klubbens stiftelse i
1931 og havde ved sin død været medlem
i 70 år! En rekord, der sikkert aldrig bliver
slået.

Gotfred havde et par organisatoriske
hverv, men det var som spiller, hans be-
tydning var så stor for klubben. Gotfred
havde naturligvis lært åbnings- og slutspils-
teori, men stilen var helt hans egen, og han
kunne lide at angribe, kombinere og ofre,
så det var en fornøjelse at se på for hans
klubkammerater, når det lykkedes – og det
gjorde det oftest.

I over 50 år mødte Gotfred stabilt op
næsten hver eneste klubaften og deltog i
vinterturnering, pokalturnering, etc. og
vandt det meste. Han er den spiller, der har
vundet flest klubmesterskaber i Glostrup
Skakklub.

I næsten 55 år var Gotfred fast mand på
1. holdet på 1. bræt eller 2. eller 3. bræt,
også dengang Glostrup spillede helt oppe
i 1. division, og undervejs viste Gotfred, at
han var farlig for alle ved at vinde over en
række landsholdsspillere og andre meget
stærke spillere fra de andre klubber.

Gotfred spillede også med i officielle tur-
neringer, og dengang Glostrup var en
arbejderskakklub præsterede Gotfred at
vinde københavnsmesterskabet. I 1938
blev Gotfred endvidere danmarksmester i
korrespondanceskak.

Gotfred tog sine sejre med beskedenhed
og sine nederlag uden bortforklaringer og
var en skakspillets gentleman og en rigtig
god klubkammerat.

Gotfred vil blive husket i mange år i Glo-
strup Skakklub for hans spil og personlig-
hed. Æret være hans minde.

Erik Schmidt Andersen

DEBAT

En mere korrekt rating
Tom Nielsen (TN) påpeger i SB 12.2001 et
problem ved ratingberegningen, som den fore-
går i dag. Det er rigtigt set. Af hensyn til dem,
der overså TNs indlæg, en hurtig opsummering:

En spiller tilmelder sig en mandags-, en ons-
dags- og en weekendturnering som alle overlap-
per. Vedkommende har en forventet score på 3,
men får faktisk 4 point i alle tre turneringer, og
modtager derfor 45 ratingpoint (eller mindre,
afhængigt af aktuel rating) ved afslutningen af

En ven af Island
Det var en fornøjelse at læse Henrik Danielsens
morsomme og harmonisk fremadskridende ar-
tikel fra hans islandsophold i decembernum-
meret af Skakbladet.

Artiklen er skrevet i en lavmælt ulmende tone
og desuden forfriskende fri for den små-
nedladenhed og storebror-mentalitet, som ofte
præger artikler om Island i danske medier og
som sandsynligvis har rødder i den uheldige
håndskriftssag fra tresserne og den endnu mere
uheldige dansk-islandske union, som til dan-
skernes store forbitrelse opsagdes af Island un-
der krigen. I Halldor Kiljan Laxness’ essay
„Dansk i Island - islandsk i Danmark“ sættes
håndskriftssagen på plads på en underspillet,
vittig måde, som er god for danskere at få for-
stand af.

Et interessant bidrag til forståelse af dansk-
islandske relationer er også Hans Scherfigs
beskrivelse af eventyreren Jurgen Jurgensen (en
bror til tegneren Fritz Jurgensen) og hans ero-
bring af Island i forrige aarhundrede, hvor han
med assistance af kun en håndfuld mænd af-
satte den danske administration og burede den
lettere evnesvage, danske guvernør Trampe inde
i et stykke tid, inden Jurgensen måtte overgive
sig til hidkaldt hjælp. Inden dette skete, havde
Jurgensen nået at give Island en ny forfatning
og et nyt flag, som fremviste en hvid klipfisk på
blå baggrund. Om dette kan læses i essay-
samlingen „Terminen på Ajlegården“.

Som halv islænding tror jeg, jeg kan tillade
mig at sige, at Danielsen til enhver tid vil være
en velkommen figur i Island. Jurgensen, Lax-
ness og Scherfig er beklageligvis alle gået „i
forvejen“, men en ny eksklusiv klan af islands-
venner, deriblandt skakspiller Danielsen, står
parat til at afløse dem. Det behager en gammel
mand som undertegnede.

Klaus Wolf
(tidl. Øbro Skakforening,

nu Japan)

hver af de tre turneringer, dvs. 135 ratingpoint
i alt. Og det er nok lige lovlig meget, om end 45
point måske ville være for lidt (der er jo dog
tale om en vis stabilitet). Problemet forværres
kraftigt pga. evt. bonuspoint.

Jeg vil gerne kunne bevare min tillid til rating-
systemet. Jeg glæder mig, når jeg holder remis
mod en på papiret stærkere spiller, jeg ærgrer
mig over tab til en svagere. Derfor finder jeg
det også uheldigt, at det er muligt at „snyde“ sig
til et højere ratingtal som beskrevet.

Men træk nu lige vejret et øjeblik. Der er
ikke grund til at bebrejde professor Elo noget
som helst; man kunne jo bare udregne ratingen
for hvert enkelt parti for sig! Det er dog uprak-
tisk, men det giver nogle ideer (som jeg nok
aldrig havde overvejet nærmere, hvis det ikke
havde været for TNs indlæg).

Første metode: TN foreslår en form for vægt-
ning af overlappende turneringsresultater (det
kunne f.eks. være på grundlag af turnerings-
længden). Det synes jeg nu er at komplicere
ratingberegningen unødigt. Heldigvis er der
andre muligheder, f.eks. som nævnt individuel
ratingberegning for hvert enkelt parti; det kunne
vi kalde anden metode. Men den er endnu mere
besværlig.

Tredje metode: Den endelige ratingberegning
af overlappende turneringer foretages under ét.
I ovennævnte tilfælde har spilleren scoret 12
point i lad os sige 7+7+5 = 19 runder mod spil-
lere af en kendt styrke. Hvor meget bør han så
stige i rating? Det kan man slå op, det er vel lidt
over 45 point, men under 135.

Fjerde metode: Ved beregning benytter man
ikke det ratingtal, som spilleren havde ved til-
meldingen – men det, som er blevet opnået
sidenhen. Altså ingen forskel, hvis dine turne-
ringer overlapper, men du bliver hverken be-
lønnet eller straffet, hvis de gør.

Femte metode kræver slet ikke, at man skeler
til om turneringerne foregår sideløbende, men
kun at man „gør prøve“ (altid). Udgangspunk-
tet er en af TNs indvendinger: Man bør aldrig
kunne opnå højere rating end sin præstations-
rating.

Min favorit er vistnok fjerde metode, bl.a.
fordi den bevarer den velkendte gensidighed:
Spiller A afgiver x point til spiller B – på nær i
særlige tilfælde, f.eks. når en spiller opnår
bonuspoint (og det er jo bare et forsøg på at
opnå en korrekt indplacering hurtigst muligt,
så det er altså ikke bonussystemet som sådan,
der er noget galt med!). Tredje metode har til
gengæld den fordel, at det ikke gør nogen for-
skel, hvilken turnering der afsluttes først. Den
videre diskussion af fordele og ulemper vil jeg
hermed overlade til eksperterne.

Mike L. Griebel

www.dsu.dk  – Dansk Skak Unions medlemsside

www.skak.dk  – her kan man blive medlem
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JUNIOR-SKAKJUNIOR-SKAK

Gruppe A (født 1981-84, 34 deltagere):
1. Allan Stig Rasmussen, Hjørring Handelsskole, Nordjylland 7
2. Anders Helledie, Brønderslev Gymnasium, Nordjyllands Amt, 6
3. Martin Sandberg Lund, Middelfart Gymnasium, Fyns Amt, 5½
4. Anders Bodholt Nielsen, Viborg Katedralskole, Viborg Amt, 5½
5. Daniel Schiønning Krabbe, Ikast Vestre Skole, Ringkøbing Amt 5½
6. Jonathan Knudsen, Rosborg Gymnasium, Vejle Amt, 5½
7. Mads Bilde Svendsen, Sankt Knuds gymnasium, fyns Amt, 5
8. Christian Bøhlke, Åbenrå Gymnasium, Sønderjyllands Amt, 5
9. Jonas Plejdrup, Morsø Tekniske Skole, Viborg Amt, 5

10. Michael Nielsen, Ishøj Amtsgymnasium, Københavns Amt, 5

Gruppe C (født 1987-88, 40 deltagere):
1. K. Alexander Rhee, Rungsted Private Realskole, Frederiksborg A 7
2. Bjarke Næsby Andreasen, Skole fra Nordjyllands Amt 6½
3. Jakob Vang Glud, Friskolen i Hinnerup, Århus Amt, 6½
4. Nikolaj Mikkelsen, Søndergård Skole, Bagsværd 6
5. Michael Wurtz, Gammelgård Skole, Århus Amt, 5½
6. Lars Haahr Jepsen, Alkjærskolen, Ringkøbing Amt, 5
7. Martin Lee Lauritsen, Hedehusene Skole, Københavns amt, 5
8. Miriam F. Olsen, Gladsaxe Skole, Københavns Amt, 5
9. Kristoffer Dyrgaard, Giersings Realskole, Fyns Amt, 5

10. Maike Li, Rygårds Skole, Københavns Amt, 5

Gruppe E (født 1991-92, 46 deltagere):
1. Alexei Cherstiouk Hansen, Charlotteskolen, Københavns Amt, 8
2. Morten Storgaard, Ikast Østre Skole, Ringkøbing Amt, 6½
3. Mathias Piletti, Skole fra Ribe Amt, Ribe Amt, 6
4. Esben Nicolajsen, Vorrevangskolen, Århus Amt, 6
5. Mathias Søndergaard, Parkskolen, Struer, Ringkøbing Amt, 6
6. Jens Erik Lund, Haderslev Realskole, Sønderjyllands Amt, 5½
7. Kristian Abildgaard, Vejgaard Østre Skole 5½
8. Patrick Kenneth Pedersen, Jetsmark Centralskole, Nordjylland 5
9. Alexander Gejel, Vorrevangskolen, Århus Amt, 5

10. Mathias Sand Madsen, Blåbjerggårdsskolen, Ribe Amt 5

Gruppe B (født 1985-86, 40 deltagere):
1. Morten Møller, Tjele Efterskole, Viborg Amt, 6½
2. Christian Kyndell Pedersen, Tjele Efterskole, Viborg Amt, 6½
3. Andreas Wiwe, Tjele Efterskole, Viborg Amt, 6
4. Kristian Hovmøller, Kalundborg Gymnasium, Vests. Amt 6
5. Nikolaj Korolev, N. Zahles gymnasieskole, København, 5½
6. Jacob Aabling-Thomsen, Brønshøj skole, København, 5½
7. Niels Bindzus, Rødkilde Gymnasium, Vejle Amt, 5
8. Peter Martin Leimand, Vittensberg Skole, Ribe Amt, 5
9. Morten Kjær Poulsen, Skåde Skole, Århus Amt, 5

10. René Knudsen, Struer Gymnasium, Ringkøbing Amt, 5

Gruppe D (født 1989-90, 42 deltagere):
1. Benjamin Skjoldan, Stengård Skole, Københavns Amt, 7
2. Jens Olaf Svanholm Fogh, Mårslet Skole, Århus Amt, 6½
3. Peter Skovgaard, Rosenlundsskolen, Københavns amt, 6
4. Sixten Thestrup, Rosenlundsskolen, Københavns Amt, 5½
5. Michael Rosbach, Skovlyskolen, Københavns Amt, 5½
6. Frederik Oest Møller, Bagsværd Kostskole, Københavns Amt, 5½
7. Knud Robert Jespersen, Seem Skole, Ribe Amt, 5½
8. Sune Jakobsen, Brydebjergskolen, Storstrøms Amt, 5½
9. Matias Lolk Andersen, N. Zahle Skole, Københavns Kommune 5

10. Peter Beljaev, Tjørnegårdsskolen, Roskilde, Roskilde Amt, 5
11. Johnny Runge, Helsinge Realskole, Frederiksborg Amt, 5

Gruppe F (født 1993 eller senere, 34 deltagere):
1. Kristian Heise Korsgaard, Strib Skole, Fyns Amt, 9
2. Christoffer E. Christensen, Jyderup Kommuneskole, Vestsj. Amt, 7
3. Morten Wael, Tingsted Skole, Storstrøms Amt, 6
4. Michael W. Paulsen, Hedegårdsskolen, Københavns Amt, 6
5. Martin Haubro, Hedegårdsskolen, Københavns Amt, 6
6. Andreas Lynggaard Madsen, Tingsted Skole, Storstrøms Amt 6
7. Niels Bo Wilhelmsen, Rugkobbelskolen, Sønderjyllands Amt, 6
8. Jon Jacob Halling, Rønbækskolen, Århus Amt, 5½
9. Steffen Petersen, Forlev Friskole, Vestsjællands Amt, 5½

10. Laurits Kjeldgaard, Lem Centralskole, Viborg Amt, 5

alt 236 skoleskakspillere fra hele landet hav-
de fundet frem til Abildgårdskolen i Odense

28. DM i
skoleskak
AF HELGE NEESGAARD-MADSEN

den 24.-25. november. Det var 28. gang i træk,
Abildgårdskolen stod for skleskak-DM, og ud
over, at der spilles om DM i de seks aldersgrup-
per, har stævnet siden 1980 været kvalifikation
til NM i de fem ældstegrupper.

De fleste deltagere havde kvalificeret sig til
DM ved at blive blandt de bedste 10% i deres
aldersgruppe ved Amts-mesterskaberne. Dog
har man som noget forholdsvis nyt indført, at
mesterspillere samt spillere, der er blevet nr. 1,
2 og 3 sidste år, ikke behøver at deltage i Amts-
mesterskabet. I A- og B-gruppen blev mulig-
heden brugt af flere spillere, i C-klassen kun af
Jakob Vang Glud. Fire spillere havde desuden
fået dispensation fra deltagelse i Amts-mester-
skaberne, fordi de skulle deltage i Ungdoms-
VM samtidigt.

Det sker næsten altid, at der, fortrinsvis i de
yngste aldersgrupper, dukker nye, ukendte

I

Benjamin Skjoldan, Peter Skovgaard og Jens Olaf Svanholm Fogh – henholdsvis nr. 1, 3 og 2 i D-gruppen.
(Foto: Leif Geertsen).
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talenter op, som kan blande sig i topstriden. I
D-gruppen i år havde en uratet – Jens Olaf
Svanholm Fogh – 6 af 6 og havde bl.a. slået
ratingfavoritten Benjamin Skjoldan (med
1859). Han endte på 6½ point og en 2. plads og
dermed en af de eftertragtede NM-pladser.

For første gang lykkedes det en bornholmer,
Morten Møller i B-gruppen, at vinde et DM.
Morten går nu på Tjele Efterskole. Sejren be-
tød, at nordensemsteren Christian Kyndel Pe-
dersen for mindst 4. gang blev nr. 2.

Det kan selvfølgelig diskuteres, hvorvidt en
hurtigturnering som DM kan bruges som kva-
lifikation til NM med ‘fuld’ betænkningstid.
Men i alt fald gør det DM ekstra interessant, og
i princippet stilles alle lige. Man ved, at man
skal blive nr. 1 eller 2 til DM, hvis man vil til
NM. Faktisk er det kun Island og Færøerne,
som benytter ratingtal. I Norge er systemet det
samme som i Danmark, men i Sverige spiller
hver årgang for sig, d.v.s. kun vinderen går vi-
dere til NM. I 2002 skal NM i øvrigt afholdes i
Danmark.

Peter Skovgaard
Benjamin Skjoldan

Siciliansk    B33

1. e4, c5 2. Sf3, Sc6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, Sf6
5. Sc3, e5 6. Sdb5, d6 7. Lg5, a6 8. Sa3, b5 9.
Sd5, Le7 10. Lxf6, Lxf6 11. c3, Lg5 12. Sc2,
0-0 13. c4.

Teorihundene vil bemærke, at trækket ikke
står i encyklopædien. Den angiver kun 13. a4,
13. Sce3 og 13. Le2. Jeg har dog svært ved at

se, at teksttrækket skulle være en fejl. Sort op-
når intet, den følgende afbytning er nærmest
tvungen, og bonden på a6 bliver skydeskive.

13. -, bxc4 14. Lxc4, Le6 15. 0-0, g6 16.
Dd3.

Med hensyn til bonde-a6 spiller sort nu højt
spil.

16. -, Sa5 17. Scb4.
Bluffnummeret lykkes, hvid kunne faktisk

godt have slået på a6.
17. -, Sxc4 18. Dxc4, a5.
Og binden er reddet.
19. Sc6, Dd7.
Springerne har småproblemer, men der var

lige tid til at spille 20. b4, axb4 21. Scxb4, og
sort har kun minimal fordel. I stedet kom...

20. Tfc1, Lxd5 21. Dxd5, Lxc1 22. Txc1,
Tfc8 23. Tc4.

Efter kvalitetsofferet har hvid en vis kom-
pensation, bønderne på a5 og e5 har problemer.
Med henblik på sidstnævnte var 23. -, De8
måske det bedste (24. Dxd6, Td8!).

23. -, Kg7 24. Sxe5, Txc4.
24. -, De6(!) sikrede sort fordel: 25. Sc6 (hvad

ellers) 25. -, Dxd5 26. exd5, Tb8 27. b3, Tb5.
25. Sxc4.
Hvid har nærmest fuld kompensation, på

25. -, Tc8 følger blot 26. b3 efterfulgt af g3.
Sort valgte i stedet frækt...

25. -, De6.
... i håb om at skabe noget mudder.
26. Dd4†.
Efter 26. Dxa8, dxc4 27. g3, Dxa2 var stillin-

gen helt lige. Måske var det p.g.a. turnerings-
stillingen, at hvid valgte skakken.

Lørdag 12. januar 2002:
Bank på Møn (Grand Prix i Stege)
Lars Blach Jensen 55 81 11 22

Lørdag 2. februar 2002:
Ringsted Grand Prix
Liselotte Madsen 57 67 45 05

Lørdag 23. februar 2002:
Pondus Cup, Nykøbing Falster
Erik Pedersen 54 44 74 41

Søndag 24. marts 2002:
Nykøbing Sjælland Grand Prix
Peter Holst 59 30 41 44

Søndag 14. april 2002:
Skovbomesterskabet
Kim Madsen 56 82 13 17

Sjællandsmesterskabet
Grand Prix-finalen for 1., 2. og 8. hk i
Ringsted. Poul Buhl 57 67 45 05

Lørdag den 12. januar hos Hvidovre
Spillested: Engstrandskolen, C, Hvidovre-
vej 446 v/ Friheden station.
Kontakt: Finn Gjerulff. Tlf. 36 49 48 33.
E-post: fig@gpv.dk

Lørdag den 26. januar hos Brønshøj
Spillested: Frederikssundsvej 118 A,
2700 Brønshøj.
Kontakt: Carsten Petersen. Tlf. 36 47 31
33. E-post: b.s.f@post.tele.dk

Lørdag den 2. februar hos Ballerup
Spillested: Tapeten, Magleparken 5, 1.,
2750 Ballerup.
Kontakt: Sigfred Haubro. Tlf. 44 64 23 80.
E-post: s_haubro@mail.tele.dk

Lørdag den 23. februar hos Amager
Spillested: Dagcentret, Peder Lykkesvej 65,
2300 København S.
Kontakt: Kim Larsen. Tlf. 61 34 18 53.
E-post: kla@btf.kk.dk

26. -, Kg8 27. g3, Tc8 28. Sxa5.
Bedre var 28. b3. Efter teksttrækket kunne

sort nu have vundet med 28. -, dxa2, f.eks. 29.
b4, Tc1† 30. Kg2, Da1† 31. dxd6, Tg1† 32.
Kh3, Df1† 33. Kh4, dxf2, og dronningen for-
hindrer skakken på d4.
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28. -, De5.
Rent bortset fra ovennævnte gevinstvariant

er det utrolig frækt, at han tør ind i det slutspil
med de fribønder. Jeg stod og kiggede på det
live og troede, at det ville være hvid, der fik
chancerne efter dronningafbytning. Imidlertid
var sorts bedømmelse mere rigtig, tårnet kan
stække bønderne, dog synes Fritz, at stillingen
er lige.

29. Dxe5, dxe5 30. b4.
Her var 30. b3 sidste chance.
30. -, Tc2 31. a3, Tc3 32. a4, Ta3 33. b5,

Txa4 34. Sc6, Txe4 35. Kf1, Tc4. 0-1.

Lørdag den 16. marts hos Skovlunde
Spillested: Ellekildegård, Bybjergvej 1,
2740 Skovlunde.
Kontakt: Tom Skovgaard. Tlf. 44 84 80 18.
E-post: tsg@ddf.dk

Søndag den 7. april hos Frederiksberg
Spillested: Ny Hollænderskolen,
Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C.
Kontakt: Jacob Carstensen. Tlf. 38 86 30
44. E-post: jacob@skoleskak.dk

Søndag den 14. april hos K.41
Spillested: Mellemtoftevej 11,
2500 Valby.
Kontakt: Roland R. Greger.
Tlf. 38 89 09 49. E-post: rrg@erfa.dk

Søndag den 21. april hos Taastrup
Spillested: Gadehaveskolen, Gadehave-
gårdsvej v/ Høje Taastrup station.
Kontakt: Brian Kristensen.
Tlf. 35 43 63 40. E-post: brk@mst.dk

Spilletidspunkt:
Turneringerne spilles fra kl. 10-16 og er
åbne for alle født i 1981 eller senere.

For yderligere information...
Arild Rimestad, e-post: junior@ksu.dk.
Tlf. 21 84 05 53 / 35 82 45 62.
KSU's hjemmeside www.ksu.dk

Junior
Grand Prix

1. hovedkreds

2. hovedkreds
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Junior-styrkeliste
Dansk Skak Unions junior- og kadetstyrke-
liste pr. 1. januar 2002.

Juniorstyrkeliste
1. Henrik El-kher 2380
2. Davor Palo 2343
3. Allan Stig Rasmussen 2326
4. Christian Kyndel Pedersen 2267
5. Kristian Hovmøller 2230
6. Anders Bodholdt Nielsen 2130
7. Anders Helledie 2112
8. Christian Böhlke 2111
9. Simon Saito Nielsen 2100

10. Oksana Vovk 2055
11. Jacob Vang Glud 2035
12. Kasper Kristensen 2040

Kadetstyrkeliste
Spillere født efter den 1. januar 1986.

1. Jakob Vang Glud 2035
2. Morten Kjær Poulsen 1973
3. Peter Martin Leimand 1931
4. Andreas Wiwe 1843
5. Nikolaj Mikkelsen 1836
6. Benjamin Skjoldan 1829
7. Nikolaj Korolev 1781
8. Frederik Alexander Rhee 1768
9. Thomas Buus Jensen 1715

10. Miriam Olsen 1694
11. Peter Skovgaard 1641
12. Alexander Kasper Rhee 1615

Per Andreasen

Fra 4-landskampen
Det danske ungdomslandshold spillede glim-
rende skak i 4-landskampen (se Skakbladet nr.
12, 2001, side 14). Her kommenterer Martin
Bækgaard sin vigtige angrebssejr mod Sverige
i  2. runde:

Martin Bækgaard, Danmark
Hans Tikkanen, Sverige

Engelsk  A34

1. c4, Sf6 2. g3, c5 3. Lg2, d5 4. cxd5, Sxd5
5. Sc3, Sc7 6. Sf3, Sc6 7. 0-0, e5.

Davor havde på forhånd fortalt mig, at Tik-
kanen spillede denne meget tveæggede variant,
så jeg var forberedt. Hvids følgende plan anbe-
fales bl.a. af Tony Kosten.

8. Se1, Ld7.
8. - , Le7?! besvares med 9. Lxc6, bxc6. Med

planen at angribe c5-bonden med træk som b3,
La3, Sa4 etc.

9. Sd3, Ld6?!
Teorien anbefaler 9. -, f6.
10. Se4, De7. 11. b3, 0-0. 12. Lb2, f6. 13.

Tc1, Se6. 14. e3.
Et underligt træk iflg. vores kære landstræ-

ner, og jeg har da også ofte en tendens til at
spille lidt slapt i gode stillinger. Her er der imid-
lertid flere ideer med trækket: 1) f4, 2) La3 fulgt
af slag på d6 og c5 med et afsluttende bonde-
fremstød til d4 og endelig 3) Dc2.

14. -, b6.
Sort vælger at forsvare sig mod plan 2 + 3,

men kommer i problemer efter:
15. f4!
Bryder den sorte bondekæde og gør klar til

kongeangreb. Sort har i det følgende meget
svært ved at finde modspil.

15. -, exf4 16. gxf4, Tac8 17. Dh5, Sc7 18.
Kh1.

Simpelt og stærkt. Forbereder dobling af tår-
nene i g-linien.

18. -, g6?
Gør det endnu lettere for hvid. Stillingen er

dog tabt i forvejen.
19. Dh4, Se8. 20. Tg1, Sd8. 21. Sdf2, Lc6.

22. f5, g5.
Ikke det bedste, men sort var vel fortabt, uan-

set hvad han spillede.
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23. Sxg5!, fxg5.
Eller 23. -, Lxg2† 24. Txg2, fxg5 25. Txg5†,

med stort sort tab af materiale til følge.
24. Lxc6, Txf5. 25. Le4, Txf2. 26. Txg5†,

Sg7. 27. Dxh7†, opg. 1-0.

Hævn for fodbold
Christiab Kyndel fik en god debut ved DM for
ungdom (Se Skakbladet nr. 12/2001, side 11).
Her kommenterer han en af sine bedste gevin-
ster.

Wendelin Sprenger, Østrig
Christian Kyndel Pedersen, DK

Fransk  C04

Partiet blev spillet i 8. runde, og få dage for-
inden havde Jakob Glud, Nikolaj Mikkelsen
og jeg tævet østrigerne i fodbold, hvorefter
Wendelin Sprenger væltede et fodboldmål ned
over Nikolaj! Okay, måske var Nikolaj selv lidt
ude om det, men sådanne angreb mod lands-
mænd skal hævnes. Partiet minder faktisk lidt
om en henretning, hvor han så først går i gulvet
efter tredje patron... Bare prøv at se!

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sd2, Sc6!?
ALERT!!! Opponent out of book!!
4. Sgf3, Sf6 5. e5, Sd7 6. c3?!, f6 7. exf6,

Dxf6.
Lille sort fordel.
8. Lb5, Ld6 9. 0-0, 0-0 10. Te1.
Med planen at efter 10. -, e5 har hvid 11.

Db3!
10. -, a6!
Men dette lille mellemtræk gør det muligt

for sort at gennemføre e5 under de bedst mu-
lige omstændigheder. Uden Db3 er det et pro-
blem, og afbytningen på c6 er gunstig for sort.

11. Le2.
For at undgå en eventuel binding og for at

friholde f1 til springeren.
11. -, e5 12. dxe5, Sdxe5 13. Sf1, Le6 14.

Le3, Tad8 15. Lg5!?
Et forsøg på at bringe sort ud af kurs.
15. -, Sxf3† 16. Lxf3, Dxg5 17. Txe6.
17. -, Se7 ville være noget af en indrømmelse

nu, og siden min modstander var kommet ned
på ca. 20 min. (havde selv 45), besluttede jeg
mig for følgende praktiske bondeoffer, der gi-
ver sort rigtig godt spil mod f2. Jeg ved som
sagt ikke, om det er korrekt, men det er i hvert
fald ikke let at være hvid, hvilket partiet de-
monstrerer.

17. -, Se5 18. Lxd5, Kh8 19. De2, c6 20.
Le4?

Det er ikke let at se, men den skulle faktisk
have været til b3, hvor den er dækket. Forstå-
eligt nok forsøgte han at holde den centreret og
tæt ved kongen.

20. -, Lc5 21. Se3.
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Hvor var det nu, sort ville angribe henne?
Nå, ja! – f2...

21. -, Txf2!!
Første patron affyret! Indledning til henret-

telsen... Det er let nok bare at fyre trækket af.
Det, der er svært, er at finde gevinsten – vel og
mærke inden man slår på f2. Sid på fingrene!

22. Kxf2, Lxe3† 23. Kf1.
Efter 23. Ke1, med en halv-konstrueret stil-

ling (se e-linien!) vinder sort med 23. -, Dh4†.
23. -, Tf8† 24. Lf3.
Der er stadigvæk fælder i den hvide stilling.

F.eks. 24. -, Txf3†?? 25. Dxf3!
24. -, Sxf3.
Hvis hvid nu spiller 25. Txe3 vinder sort ele-

gant efter 25. -, Sd4† 26. Tf3, Txf3†!
24. Dxe3, Db5†!!
Anden patron!! 24. -, Sd4† vinder kvaliteten

tilbage, men giver kun et lige slutspil. Han skal
jo henrettes! Det farveløse 24. -, Se5† 25. Ke2,
Dg4† vinder også, men stjæler den flotte af-
slutning.

25. Kf2.
25. De2, Sd4† og 25. c4, Dxc4† og Sd4†.
25. -, Sh4†!!
Tredje og sidste patron.
26. Kg1.
Hvis 26. Kg3, Sf5† og på 26. Ke1, Sxg2†.
26. -, Dxb2 27. opgivet.
Sådan hævner vi hinanden i den danske le-

gation! 0-1.
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1. Email-DM finale  2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. kor.

1. Hans Christian Lykke • 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 6
2. Gert Villumsen 0 • ½ ½ 1 1 ½ 1 1 5½
3. Erik Rasmussen ½ ½ • 1 ½ 0 1 0 ½ 4 16.50
4. Jesper Nielsen ½ ½ 0 • ½ 0 ½ 1 1 4 15.25
5. Ebbe Kallmeyer ½ 0 ½ ½ • 1 0 ½ ½ 3½ 13.50
6. Finn Andersen 0 0 1 1 0 • 1 ½ 0 3½ 13.00
7. Knud Erik Lylloff 0 ½ 0 ½ 1 0 • 1 ½ 3½ 12.75
8. Villy Kjeldsen ½ 0 1 0 ½ ½ 0 • ½ 3 12.00
9. Lars H. Bech Hansen 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ • 3 10.50

Ved tilmelding til k-skak-
turneringer skal personnummer
(de første 6 cifre) opgives.
Startbrev fremsendes ikke, før
indskud er betalt.

Enkeltmandsturnering:
Turneringsleder: Peter Lindegård,
Emil Aarestrups Vej 10, 8000
Århus C. Tlf. 86 19 17 25.
Giro 4 33 21 99.
Email: emil10@mail1.stofanet.dk.
Mester - Kval. - Åben: 50 kr.
7 deltagere i alle klasser.

Holdturnering:
Turneringsleder: Peter Lindegård,
Emil Aarestrups Vej 10,
8000 Århus C. Tlf. 86 19 17 25.
Giro 4 33 21 99.
Email: emil10@mail1.stofanet.dk

K-skak – tilmelding og indskud

K-skak resultatblade:
Månedligt undtagen juli. Kan
rekvireres ved frankeret (kr. 5,25)
C5-svarkuvert til Skakbladets
ekspedition, Hybenvej 21,
8763 Rask Mølle.

http://www.skak.dk + 'K-skak'

Pokalturnering:
Turneringsleder: Søren M. Larsen,
Parcelvej 5, 4690 Haslev.
Tlf. 56 31 28 58. Giro 1 651 7992.
Email: soren.m.larsen@privat.dk
Start medio okt. Indskud 50 kr.

Landskampe:
Tilmelding: Carsten R. Thomsen,
Skolevej 14, 8830 Tjele.
Tlf. 86 45 14 94, giro 1 224 1569.
Email: crt_else@post6.tele.dk
Venskabslandskampe startes,
når et passende antal spillere har
tilmeldt sig. Indskud 25 kr.

Internationale turneringer:
Tilmelding: Søren M. Larsen,
Parcelvej 5, 4690 Haslev.
Tlf. 56 31 28 58. Giro 1 651 7992.
Email: soren.m.larsen@privat.dk
Europaturneringer, Verdens-
turneringer og Emailturneringer
samme klasser og indskud:
Master Norm (11 delt.) 200 kr.
Master Class (11 delt.) 100 kr.
Higher Class (7 delt.) 75 kr.
Open Class (7 delt.) 75 kr.
Tematurneringer (spørg efter
aktuelle temavalg): 100 kr.

KORRESPONDANCESKAK

Internationalt
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Enkeltmandsturneringen
Å-00-02: 1. Erik F. Hansen, Hvidovre, 5½,

2. Hjarne Dyrsting, Virum, Leif Nyward, Ishøj
og Ejvind Hauerberg, København, 3½, 5. Mar-
tin Møller, Brønshøj, 3, 6. Henning Pedersen,
Gentofte, 2, 7. Asker T. Pedersen, Løsning, 0.

Peter Lindegaard

ICCF Jubilee Elite Tournament
Som nævnt tidligere har ICCF arrangeret en
del forskellige turneringer i anledningen af or-
ganisationens 50 års fødselsdag i 2001. Sidste
skud på stammen er en turnering, hvor man
ganske enkelt har inviteret spillerne fra toppen
af ratinglisten! Verdensmestrene har jo deres
egen turnering – så de blev ikke inviteret, og
det var endvidere et krav, at man skulle have
spillet over 100 partier tidligere!

Danmark er 'selvfølgelig' flot repræsenteret,
idet både Erik Bang og Ove Ekebjærg er med.
De må dog begge finde sig i 'underhunderoller',
idet ratingtallene kun rækker til seedninger som
nr. 6 og 8 af de 8 deltagere! Ove har endda til
lejligheden måtte anskaffe sig en emailadresse!

Vi krydser selvfølgelig fingre for vores elite-
spillere – interesserede kan følge partierne on-
line (med 3 træks forsinkelse) på www.iccf.com.
Her kan man i øvrigt også følge med i den helt
ufattelige turnering, hvor ICCF's 9 nulevende
verdensmestre dyster om den ultimative triumf!

ICCF’s jubilæumsbog
Jubilæumsbogen har været længe undervejs,
men nu lysner det! Det ser ud til, at bogen fore-
ligger i færdig stand engang i løbet af somme-
ren 2002. Af indholdet kan nævnes en række
historiske artikler om ICCF, billeder, verdens-
mesterskaber, olympiader m.m.m – samt et af-
snit leveret af hvert medlemsland om netop deres
nationale og internationale bedrifter.

Endvidere vil bogen indeholde en perlerække
af spændende og afgørende internationale kor-
respondancepartier – et – must for enhver k-
skak spiller.

Bogen vil komme til at koste i omegnen af
20$. Af hensyn til trykningen ønsker ICCF at
få et nogenlunde billede af, hvor mange kø-
bere, der måtte være rundt omkring. Skulle du
være interesseret i at købe et eksemplar, vil jeg
derfor gerne have en melding inden 20/1. Der
er på ingen måde tale om en bindende bestil-
ling!

Ny SIM til Danmark!
I 14.OL har Svend Erik Kramer scoret sin 3.IM-
norm og bliver dermed den næste i rækken af
danske SIM’ere. Et stort tillykke herfra!

Søren Peschardt

Pokalturneringen
Pokalfinale 1997
Pr. 1/12-01 mangler 9 partier. Stillingen: 1.
Eskild Jørgensen, Ringsted, 6 (1), 2. Per Smidt
Sørensen, Esbjerg, 4 (1), 3. Jørgen Mohr Poul-
sen, Horsens, 3½ (2), 4. Flemming Madsen,
Taastrup, 3 (5), 5. Hardy Jespersen, Løgstør, 3
(1), 6. Carl Åge Pedersen, Søborg, 2½ (3), 7.
Torben Frederiksen, Tønder, 2 (3), 8. Brian M
Nielsen, Præstø, 2 (2), 9. Morten H. Olsen, Ring-
sted, 1. Uafsluttede partier i parentes.

Afsluttet gruppe
P98-S-03: 1-2. Torben Frederiksen, Tønder,

og Peter Eshøj, Aalborg, begge 4 (korr. 8,25),
3-4. Bjarne Eiholt, København, og Allan N.
Christensen, Farsø, begge 2, 5. Ejvind Ambøg,
Randers, 1½, og 6. Aage Justesen, Nr. Alslev,
1½.

Søren M. Larsen

Spil skak pr. email
Email-skakken er efterhånden en
veletableret del af korresponcance-
skakken, og Dansk Skak Union tilbyder
to forskellige former for email-turnerin-
ger: Nationale og internationale.
Internationalt i ICCF-regie er der spillet
email-skak i 5-6 år, og nu er der også
startet dansk email-skak .

Der kan ske tilmelding til følgende
danske email-EMT-grupper:
1) Mesterklasse
2) Kvalifikationsklasse
3) Åben klasse

Spillere, der ikke har noget k-skak
ratingtal, vil  normalt blive indplaceret i
henhold til deres danske nærskak
ratingtal.

ICCF tilbyder email-turneringer i klas-
ser svarende til almindelig brevskak:
1) Email Master Norm Tournament
2) Email Master Class
3) Email Higher Class
4) Email Open Class

Fra 1. januar er desuden åbnet for
tilmelding til rene email-grupper i
Europaturneringerne.

Nærmere information om regler,
betænkningstid og indskud findes på
Dansk Skak Unions k-skak hjemmeside
(link fra www.dsu.dk eller direkte):

http://home5.inet.tele.dk/
kskakdsu/index.htm



SKAKBLADET 2002, SIDE 19, NR. 1   .   19

13133.
B. P. Barnes, England.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.

13134.
B. P. Barnes, England.
Europe Echecs, 1960, 1. Pr.
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Mat i 2 træk.

13135.
B. P. Barnes, England.
Ev. Odessa, 1974, 2. HO.
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13136.
A. Cuppini, Italien.
Originalopgave.
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13137.
A. Cuppini, Italien.
Originalopgave.
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B: ÷ Bh6.

PROBLEMSKAK Redaktion: Kaare Vissing,  Præstekærvej 18, 4.mf.,
2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75 / 28 53 17 27.

Barry P. Barnes
Under FIDE’s problemkongres i den holland-
ske by Wageningen sommeren 2001 deltog jeg
som delegeret for Danmark. Det var første gang,
jeg deltog i en sådan begivenhed, hvor pro-
blemister fra alverdens lande deltog. Det vrim-
lede med berømte personligheder, lutter hyg-
gelige skakentusiaster. Set fra mit frøperspek-
tiv var der dog en, der i charme og fortælle-
kunst overstrålede de andre – ikke mindst fordi
han bestemt ikke prøvede på dette.

Det var englænderen Barry P. Barnes, en af
de få livskunstnere, der formår at få familieliv,
civil karriere og kunstnerisk løbebane til at gå
op i en højere enhed – uden at det sker på be-
kostning af et godt glas øl. Og jeg fandt ret
hurtigt ud af, at det gjaldt om at holde sig til
Barnes – dér var der altid liv og glade dage!

Stor var min glæde derfor, da jeg lige før jul
modtog hans nye bog ‘Barnes About Chess
Problems’, Cuxton, Kent, 2001 (med dedika-
tionen: ‘To Kaare – Nice memories of Wage-
ningen! Barnes’). Og glæden blev ikke mindre
under læsningen af bogen, der på bedste måde
forener formidabel fortællekunst med smukt
komponerede problemer.

Barry P. Barnes blev født den 1. august 1937
i Brighton på den engelske sydkyst. Da han 13
år gammel som straf for at spille for råt i fod-
bold blev beordret til sin skoles skaklokale for
dér at lære at opføre sig ordentlig, var hans
skæbne beseglet. Og bare tre år senere blev han
kendt som skoleeleven, der fik offentliggjort
skakopgaver i landets aviser.

Siden er det gået slag i slag. Allerede i 1967
kun 30 år gammel blev han udnævnt som inter-
national mester i problemkomposition – nor-
malt erhverves titler i problemskak i en langt
højere alder. Han debuterede med en ‡3, men
langt de fleste af hans opgaver er ‡2. De senere
år har han beskæftiget sig med særlige fordrin-
ger som circe og madrasi – ligesom hans sær-
lige Sherlock Holmes opgaver har vundet po-
pularitet.

Barry P. Barnes har dertil været særdeles flit-
tig som organisator og skribent. Siden 1972 har
han ved næsten hver af de årlige problemkon-
gresser været Storbritanniens delegat. I 1974
blev han valgt ind i FIDE’s problemkommission
som 2. vicepræsident, bl.a. med ansvar for ud-
givelsen af FIDE-albummerne, der bringer al-
verdens bedste skakopgaver. Han var formand
for British Chess Problem Society 1985-1987
og redaktør af ‡2-afdelingen i The Problemist
1964-1997.

Dertil har han skrevet adskillige bøger, dels
sammen med sine to problemvenner Michael
Lipton og John Rice, der begge er født samme
år som han selv. Sammen skrev de klassikeren:
“ The Two Move Chess Problem: Tradition &
Development”, 1966.

Alene har Barry P. Barnes udgivet en række
bøger om berømte problemister, bl.a. ‘Complete
Mansfield’, bd. 1 (1911-1930), 1996, hvori han
har samlet den store engelske problemkom-
ponist Comins Mansfields (1897-1984) første
210 opgaver, og ‘A. R. Gooderson – An English
Progressive’, 1996, hvor han portrætterer den
person, der frem for nogen førte ham ind i
problemskakken.

Hans nye bog ‘Barnes About Chess Pro-
blems’ indeholder de bedste små 200 af hans i
alt et halvt tusinde skakproblemer. De bringes
sideløbende med beretningen om hans skak-
lige løbebane – men der er også et par ord om
familien og hans civile karriere.

Særligt interessant er skildringen af forhol-
dene i British Chess Problem Society, deltagel-
sen i de mange problemkongresser, og ikke
mindst de mange venskaber med engelske og
udenlandske problemister. Og så er bogen
sprængfyldt med herlige historier fra et langt
og spændende liv – og disse forstår Barnes som
få at fortælle, fordi han mestrer pointen i for-
tællingen, som han gør det i skakopgaven!
Bogen er på 87 sider (A4), paperback.

Løsninger bedes indsendt senest 1. februar.

Løsninger til nr. 12
13128. (Johandl) Forførelse: 1. Dc1? Truer 2.
La1-h8‡. 1. -, Sb4 2. Dc5‡. 1. -, Sc5 2. Dxc5‡.
1. -, Lxc6 2. Dxc6‡. 1. -, Lxe6 2. Sb7‡. 1. -, Se5
2. Lc5‡. 1. -, Sf4 2. Dxf4‡. Men 1. -, cxb6!
Løsning: 1. De1! Truer 2. Lf2‡. 1. -, Sb4 2.
Dxb4‡. 1. -, Sc5 2. Le5‡. 1. -, Lxc6 2. Sf7‡. 1.
-, Lxe6 2. Dxe6‡. 1. -, Se5 2. Dxe5‡. 1. -, Sf4 2.
De5‡. 1. -, cxb6 2. Lxb6‡.
13129. (Wenda) Ved at flytte springeren på e5
truer hvid Te5‡. Syv af otte springertræk er
dog forførelser: 1. Sg6? Te6! 1. Sg4? h4†! 1.
Sf3? Sd3! 1. Sd3? Sf3! 1. Sc4? Ta5! 1. Sc6?
Da5! 1. Sd7? Txf5! Løsning: 1. Sf7! Truer 2.
Te5‡. 1. -, Te6 2. Txe6‡. 1. -, h4† 2. Txh4‡. 1.
-, Sd3 2. Dh1‡. 1. -, Sf3 2. Dxc2‡. 1. -, Ta5 2.
Db4‡. 1. -, Da5 2. Lxb7‡. 1. -, Txf5 2. Lxf5‡.
Fuldstændigt hvidt springerhjul med spærring
af hvide linier i forførelsen.
13130. (Chlubna) Forførelser: 1. Sd5? Truer 2.
De3‡. 1. -, Da3 2. Sb4‡. 1. -, Dh6 2. Sf6‡. Men
1. -, Dxe5! 1. Ld5? Truer 2. De4‡. 1. -, Dg6 2.

Le6‡. 1. -, Dxe5 2. Dd2‡. Men 1. -, Lc3! Løs-
ning: 1. Sbd7! Truer 2. Dd3‡. 1. -, Da6 2. Sb6‡.
1. -, Da3 2. Sc5‡. 1. -, Dg6 2. Sf6‡. 1. -, Dxe5
2. Sxe5‡. 1. -, Dxd7 2. Txd7‡. Tre kritiske træk
med den sorte dronning, efter at bindingen af
denne er ophævet med nøgletrækket.
13131. (Michael) 1. Ld7 d6 2. Lc8 d7 3. Ta7
dxc8(D)‡. Og 1. Lc6 dxc6 2. Kc7 cxb7 3. Kd8
b8(D)‡.
13132. (Michael) 1. Lxd7† Ke7 2. Lc6† d7 3.
Kc7 d8(D)‡. Og 1. Ka7 Lxc6 2. Kb8 d7 3. Ta7
d8(D)‡.

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder møde torsdag den 10. januar kl.
19.30 i Nørrebro Medborgerhus, Blågårds Plads
3, 3. Sal. I anledning af klubbens 70 års jubi-
læum den 14. januar bydes der på en genstand,
og Kaare Vissing holder et lille foredrag om
klubbens historie. Der vil dog også blive lejlig-
hed til for de øvrige medlemmer at vise en eller
flere opgaver (gerne relateret til problemklub-
bens historie). Alle er velkomne!

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet er gratis.

Sendes til Skakbladet, Kongestien 16,
2830 Virum. Fax 44 49 42 10.

Email: skakbladet@skak.dk

SÆLGES:

Skakbøger: Nielsen og Christensen „Alt
om Skak“ et stort indbundet pragteksem-
plar. Enevoldsen: „Lærebog i Skak,
slutspillet“ indbundet i lærredsbind Ene-
voldsen: „30 år ved skakbrættet“ flot, hæf-
tet eksemplar. Dr. M. Euwe: „Spelöppning-
steori, 1-12“, 12 flotte småhæfter. Skak-
bladet: Årgang 1954-1961 komplet ind-
bundet i fire bind. Desuden Skakbladet
komplet 1962-63. Og 19 eksemplarer i
årgangene 1964-67. – Jørgen Nørgaard,
Skjern, tlf. 97 35 04 30.

Kopimaskine, Ricoh 5560, 40 kopier i
minuttet, skalering, to farver. Flittig ma-
skine, som synes at en redaktionel kopi i
ny og næ er for lille udfordring. Kr. 500. –
Skakbladets redaktion, tlf. 44 49 42 10.



TURNERINGER
Redaktion:
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf. 44 49 42 10. Fax 44 49 42 10.
Email: skakbladet@skak.dk.

Ratingkartoteksfører:
Bjørn Laursen,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
Tlf. 75 67 95 43 / 75 67 87 80.
Fax 75 67 85 43. Email: rating@skak.dk.

Turneringsindbydelser:
Standardudformning (max 100 mm):
Kr. 6,- pr. mm. Koordinerede turneringer dog
35 mm gratis.
Anden udformning (ramme, logo eller andre
skrifter): Kr. 7,- pr. mm. Ingen rabat.
Faktura udsendes af DSU’s kasserer.
Indbydelser, som modtages efter deadline, men
alligevel optages, pålægges gebyr kr. 50,-.
De anførte priser tillægges moms.

Brev, fax eller email
Indbydelser og resultater kan sendes til redak-
tionens email-adresse: Skakbladet@skak.dk.
Teksten skal ledsages af indryknings- og even-
tuelle layoutønsker.

Elo-rating
Elo-ratede turneringer skal være røgfri.
Arrangører af koordinerede turneringer skal
oplyse det i indbydelsen, hvis turneringen øn-
skes Elo-ratet. Læs mere om vilkår og regler
side 11 i Skakbladet nr. 6, 2000.

Betænknings- og spilletid:
Hvis andet ikke er fastsat, spilles i koordine-
rede turneringer med betænkningstiden 40 træk
på 2 timer og derefter 20 træk i timen.

Røgfri lokaler:
÷ ved en koordineret turnering markerer, at der
ikke findes røgfri lokaler.
Bemærk: Reglerne vedr. røgfri lokaler gælder
kun koordinerede turneringer.

Anden skak:
Annoncering om simultan, foredrag og træning
kan optages rubrikken ‘Anden skak’ til de oven-
anførte mm-priser.

Også på Internettet - gratis!
Alle turneringsindbydelser i Skakbladet
bliver lagt på Dansk Skak Unions hjemme-
side www.skak.dk uden merbetaling. Hvis
arrangøren ønsker link til egen hjemmeside,
bedes dette oplyst sammen med manus.

Indbydelser
Koordinerede turneringer

Mark Dvoretski
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Farum Frost 2002
Forhøjede præmier i alle grupper!
Farum Skakklub indbyder til sin årlige, koor-
dinerede weekend-EMT, 18.-20. januar, i klub-
bens hyggelige lokaler på Ellegården.
Turneringsform: 5-runders Monrad med 10-
16 deltagere i hver gruppe, afhængigt af til-
meldingen.
Spillested: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Fa-
rum. Bus 334 fra enten Holte- eller Farum Sta-
tion.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
30 min. + opsparet tid til resten af partiet.
Spilletider: Fredag 18/1, kl. 19-24. Lørdag
19/1 og søndag 20/1, kl. 9-14 og kl. 14.30-
19.30.
Indskud: Alle klasser kr. 150. Minimum 100%
af indskuddet går til præmier!!
Tilmelding: Skriftligt med oplysning om navn,
fødselsdato, rating og klub senest d. 14. januar
til Dennis Bogø, Bringekrogen 15, 3500 Vær-
løse. E-mail: bogo@os.dk eller via klubbens
hjemmeside, www.cuy.dk/skak.
Betaling: Vedlægges i check eller indbetales
sideløbende på giro 4 22 88 98.
Øvrige oplysninger: Der må ikke ryges i selve
spillelokalet, men gerne på balkonen (med ud-
sigt over spillelokalet), og i de tilstødende lo-
kaler. Hyggelig og velassorteret kantine med
rimelige priser forefindes på „Høloftet“.
Farum Skakklub ønsker alle et godt nytår!

KS Frost 2002 EMT
Københavns Skakforening (www.danbbs.dk/
~kbhskak) indbyder til en 7 runders turnering i
vore lokaler, Vennemindevej 47, 2100 Køben-
havn Ø.
Spilletidspunkter: 19., 20., 21., 23., 26., 27.,
28. januar, hverdage kl. 18.30-23.30, weekend
kl. 12-17. Der spilles i 8-mands grupper, alle-
mod-alle og evt. Monrad-gruppe. 40 træk på 2
timer og ½ time til resten af partiet. Turnerin-
gen er røgfri. Indskud: 200 kr. 1. præmie 800
kr. i alle grupper.
Tilmelding: Senest d. 16/1 med fødselsdag,
klub, rating og tlf. til Niels-Peter R. Nielsen,
Grønagervej 19, 2300 København S, tlf. 32 58
54 45. E-mail: frost2002@R-Nielsen.DK.

Århus Forår 2002
Århus Skakklub indbyder til forårsturnering,
der indgår i 6. Hovedkreds Grand Prix. 5 run-
der alle-mod-alle. Tirsdagene 22/1, 12/2, 18/2,
5/3 og 12/3. Alle gange spilles 19.00 - 23.30.
Der spilles fortrinsvis i 6-mands grupper. Elo-
rates for de grupper, der opfylder betingelserne.
Spillested: Lokalcenter Bakkegården (caféen),
Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C.
Betænkningstid: 1 time og 45 minutter til 40
træk + ½ time til resten.
Indskud: 125 kroner i alle grupper.
Der er rygeforbud i spillelokalet, men ikke på
gangen.
Tilmelding: senest 16/1-2002 til Aage Olsen,
Kappelsdal 90, 8450 Hammel, tlf. 86 96 26 55.

Svogerslev Skakklubs
EMT 2002
Vi indbyder til en 5-runders koordineret
weekendturnering på Lynghøjskolen (indgang
og parkering i vestlige ende af skolegården).
Fredag 1/3 kl. 18.45-23.45, lørdag 2/3 kl. 10-
15 og 15.30-20.30, samt søndag 3/3 kl. 10-15
og 15.30-20.30. Der må ikke ryges på skolen.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer + ½ time
og opsparet tid til resten af partiet.
Indskud: 125 kr. Juniorer 100 kr. Juniorer un-
der 14 år 50 kr. 100% til præmier.
Tilmelding: Senest torsdag 21/2 med navn, fød-
selsdag, klub og ratingtal til Torben Autzen,
Åstoften 15, Svogerslev, 4000 Roskilde. Tlf.
46 38 34 99.
Kaffe, øl, vand, kage og ckololade samt des-
uden smørrebrød og ostemad, lørdag, søndag,
hvis man siger til, fredag, vil kunne købes.

Aktiv-alliancen 2002
Taastrup skakforening indbyder til en 5 runders
koordineret turnering i weekenden 25.-27. ja-
nuar 2002.
Spillested: Gadehaveskolen, Gadehavegårds-
vej, 2630 Taastrup. (lige ved Høje Taastrup
Station).
Spilledag og tid: Fredag kl. 18-23, lørdag og
søndag kl. 10-15 og kl. 15.30-20.30.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter en
halv time + opsparet tid til resten.
Turneringsform: Der inddeles i 6-mands grup-
per alle-mod-alle, nederste gruppe evt. Mon-
rad.
Indskud: 150 kr. Betales umiddelbart før 1.
rundes start.
Præmier: Hver 6-mands gruppe: 1. pr. 400 kr.
2. pr. 200 kr.
Tilmelding: Senest den 19. januar 2002. Til-
melding til Lars Bech Hansen, Hjertebjærg-
parken 20, 4340 Tølløse. tlf. 26 32 63 58, e-
mail: larsh@tdcadsl.dk, eller online på
Taastrups hjemmeside: www.ksu.dk/tsf/
Rygning: Der må ikke ryges i selve spillelokalet,
men der kan ryges i de tilstødende lokaler.
Kantine: Kantine forefindes på spillestedet.

Brønshøj Mesterskabet 2002
Hermed indbyder BSF til det åbne Brøns-
højmesterskab 2002.
En 9-runders koordineret turnering med mu-
lighed for op til to afbud. Deltagerne indplaceres
i 10-mands grupper efter rating.
Max. 60 deltagere. Elo-rates.
Spilledage: 31/1 - 14/2 - 21/2 - 14/3 - 4/4 -
11/4 - 25/4 - 2/5 - 23/5. Udsatte partier 7/3 - 18/
4 - 16/5.
Spilletid: Alle grupper starter kl. 19.00, be-
tænkningstiden 40 træk på 2 timer og ½ time til
resten af partiet.
Bemærk: Der er rygeforbud i spillelokalet.
Spillested: Frederikssundsvej 118 A, 2700
Brønshøj.
Indskud: 130,- kr. for alle grupper. Indskud
betales ved 1. rundes start.
Præmier: Gr. 1: 1000 - 500. Gr. 2-6: 700 - 300.
Sidste tilmeldingsfrist: 24. januar 2002.
Tilmelding: Carsten Petersen, tlf. 36 47 31 33
(hverdage bedst mellem 20.30 - 22.00). E-mail:
b.s.f@post.tele.dk, eller til Niels Erik Ander-
sen, tlf. 38 79 06 39.

§§

Turneringslederkursus
Brevkursus starter løbende.
Kurset består af 8 lektioner, hvor der
undervises i Monrad-rundelægning,
rating, EMT-regler og FIDE’s regler.
Der afsluttes med en prøve.

Kursusafgift 150 kr.

Tilmelding: Svend Dyberg Larsen,
Birkevænget 14,
4200 Slagelse.
Telefon 58 52 40 73.

Giro 1-668-6972



Indbydelser
Andre turneringer

Resultater
Koordinerede turneringer

Espergærde
Forår 2002
Espergærde Skakklub indbyder til
5-runders koordineret turnering.

Spillested:
Tibberupskolen, Idrætsvej 19, Esper-
gærde. Nær Espergærde station.

Spilletider:
1. runde: Man. 11. mar.kl. 19.00 - 24.00
2. runde: Man. 8. apr. kl. 19.00 - 24.00
3. runde: Man. 15. apr. kl. 19.00 - 24.00
4. runde: Man. 22. apr. kl. 19.00 - 24.00
5. runde: Man. 29. apr. kl. 19.00 - 24.00

Betænkningstid:
40 træk på 2 timer, derefter ½ time til
resten af partiet.

Turneringsform:
Fortrinsvis 6-mands grupper.

Indskud:
125 kr. i alle klasser, som betales inden
første runde.

Tilmelding:
Senest fredag den 8. marts til: Jens Korn-
bæk Pedersen, tlf. 49 13 38 09 evt. 40 79
46 00. E-mail: jkp@email.dk. Oplys
navn, klub, rating, fødselsdag og tele-
fon-nr.

Præmier:
100% af indskuddet går til præmier.

Grand Prix:
Turneringen indgår i årets NSU Grand
Prix.
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1st Aristokrat Grand-Prix
Antalya, Tyrkiet, 22/2 - 2/3. 9 runder schwei-
zer. Kopi af indbydelsen ved frankeret (kr. 4,00)
og adresseret kuvert til Skakbladets redaktion.
Eller på www.dsu.dk.

Indbydelser
Turneringer i udlandet

Kolding Bymesterskab 2002
Skakklubben Springeren indbyder til 7 runders
koordineret turnering.
Spilletidspunkter: Lørdag den 26/1 - 2/2 - 9/2 -
23/2 - 2/3 - 9/3 - 16/3. Alle dage kl 12.00-
18.00.
Spillested: Munkevængetskole blok H.
Grupper: Der spilles i 8-mands grupper, alle-
mod-alle, laveste gruppe muligvis som Mon-
rad.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter 1
time til resten af partiet.
Der spilles efter Fide’s regler for skak.
Indskud: Seniorer kr. 150, juniorer og pensio-
nister kr. 125.
Præmier: Mesterklassen: 1. præmie kr 1000 +
vandrepokal og titlen Kolding bymester, 2.
præmie kr. 600. Øvrige klasser: 1. præmie kr.
600, 2. præmie kr. 400.
Rygning: Der må ikke ryges i spillelokalerne.
Kantine: Kaffe, vand, øl, brød m.m.
Tilmelding: Med navn og fødselsdato,
telefonnr. og rating senest den 17/1 2002 til
Richardt Ebbesen, Lindealle 18, 6000 Kolding,
tlf. 75 53 76 36, email: r.ebbesen@stofanet.dk,
eller Svend Hansen, Rylevej 19, 6000 Kolding,
tlf. 75 53 46 08.
Vel mødt i Kolding til en turnering, hvor du har
tid til at tænke dig godt om.

÷ Sønderjydsk Mesterskab 2002
I Haderslev. Start 20/1, tilmeldingsfrist 10/1.
Se indbydelsen i Skakbladet nr. 12.

÷ Viborg Weekend EMT 2002
Viborg Skakklub indbyder hermed til 5 runders
koordineret EMT fra fredag den 15/2 til søn-
dag den 17/2 2002.
Spillested: LOF, Fælledvej 1, 2. sal i Viborg,
10 minutters gang fra banegården.
Spilledatoer: Fredag 19.00-24.00, lørdag og
søndag 10.00-15.00 og 15.30-20.30.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time pr. spiller til resten af partiet.
Turneringsform: 6-mands grupper + evt. Mon-
rad-gruppe.
Indskud: Kr. 120,- for alle, dog juniorer født i
’89 el. senere kr. 60,-.
Præmier: Hele indskuddet (÷ EMT-afgiften)
går til præmier.
Tilmelding: Peter Graves, tlf. 86 61 25 37.
Tilmeldingsfrist: Senest 8. februar 2002.

Kerteminde EMT
Kerteminde Højskole & Kerteminde skakklub
afholder EMT Skak-Weekend 2002. Turnerin-
gen indgår i Albani grand prix serien 2002.
Højskolen stiller igen lokaler og faciliteter til
rådighed, så en gentagelse af sidste års succes
med EMT i Kerteminde er en realitet, og alle
bydes velkommen til smilets by.
Datoer og sted: Turneringen afholdes i week-
enden 15.-16.-17. februar 2002 på Kerteminde
højskole, Hyrdevej 11, 5300 Kerteminde.
Spilletidspunkter: Fredag 19.00 - 24.00. Lør-
dag og søndag kl. 9.30 - 14.30 og 15.00 - 20.00.
Spilleform: 6-mands grupper evt. nederste som
Monrad. 2 timer til 40 træk, herefter ½ time +
opsparet tid.
Indskud/præmier: 120,- kr. pr. deltager, ½ pris
for juniorer. 1. pr. 400 kr. 2. pr. 200 kr. + even-
tuelle sponsorgaver. Der spilles efter DSU’s
regler for enkelmandsturneringer i skak.
Turneringsledere: Jimmy Sørensen, tlf. 65 31
43 51, Hans M. Pedersen, tlf. 65 31 02 35,
Bjarne Brunhøj, tlf. 65 30 16 24.
Forplejning: 60 kr. for helpension, 30 kr. for
brunch kl. 9.00 til 11.00, 30 kr. for middag kl.
18.00 til folk har spist!!
Overnatning er muligt til 50 kr. pr. nat i gode
senge.
Tilmelding til Jimmy Sørensen, Kløvervej 68,
5800 Nyborg. Tlf. 65 31 43 51. Email:
rolti@pc.dk. Senest fredag d. 8. februar.

Chess House Fredags Lyn
Hver fredag er der lynskak på Silkeborgvej 11-
13, Århus, fra kl. 19.30. Der er ingen indskud
og beskedne præmier. Se www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86 19 76 47.

Ikast Skakklub’s
21. hurtigturnering
7 runder med 30 minutters betænkningstid. Der
spilles fortrinsvis i 8-mands grupper.
Spillested: Ikast Handelsskole, Bøgildvej 12,
7430 Ikast.
Spilletid: Lørdag den 9. februar 2002, kl. 9.00.
Indskud: Kr. 100. Hele indskuddet går til præ-
mier.
Tilmelding: Med oplysning om ratingtal, se-
nest den 7. februar til: Henning Pedersen, tlf.
97 15 46 85, eller Flemming Storgaard, tlf. 97
15 43 61.

Maten Bar Open 2002
Valby Skakklub har atter fornøjelsen af at ind-
byde til 8-runders hurtigturnering for 3-mands
hold + evt. reserve. Betænkningstiden er 20
min. pr. mand pr. parti.
Spilledag: Lørdag den 19. januar 2002, fra kl.
09.00 til ca. kl. 18.15.
Spillested: Valby Medborgerhus, teatersalen,
Valgårdsvej 4, 2500 Valby.
Der spilles i en Monrad-gruppe med opdeling
i tre præmiegrupper efter ratinggennemsnit,
hvor de tre højst ratede tæller. Bemærk at ryg-
ning er ikke tilladt i spillelokalet.
Indskud: 200 kr. pr. hold, som betales ved
turneringsstart.
Præmier: Mindst 100 % af indskuddet.
Tilmelding: Senest 15. januar, til Erling Nilsson,
Griffenfeldsgade 22, 3. th., 2200 København
N, tlf.: 35 37 97 37, mail: e.nilsson@get2net.dk,
indeholdende navne, ratingtal og holdnavn. Se
den løbende tilmelding på klubbens hjemme-
side. OBS: Max. 36 hold!

10. Aabenraa Cup
Koordineret enkeltmandsturnering i tidsrum-
met 18/10 - 1/12, 2001. Der blev spillet 5 run-
der i tre grupper med følgende resultat:

Mestergr.: 1-2. Godtfred Sloth Jensen og
Jørgen Riggelsen, begge Aabenraa, 3-5. Hans
Werner May, Haderslev, samt Tommy S. Ole-
sen og Frank Petersen, begge Aabenraa.

Basisgr. 1: 1. Uwe Hansen, 2. Kaj Reimers,  3.
Jens Underbjerg, alle Aabenraa.

Basisgr. 2: 1. Mads Sørensen, 2. Jan G. Niel-
sen, 3. Palle Petersen, alle Aabenraa.

Vi takker alle deltagere for en spændende
turnering i fin sportslig ånd.

Finn S. Nielsen

Silkeborg Byturnering 2001
Turneringen blev i år afholdt med 36 spillere,
hvilket var noget mindre end de foregående år.
Noget af forklaringen skal søges i Skander-
borgs succes. Turneringen vil derfor blive af-
holdt to uger senere næste år, så der ikke er
overlap mellem de to turneringer. Præmie-
tagere:

Mesterklasse: 1. Søren Søgård, Silkeborg, 6
(af 7 mulige), 2. Bjarne Jensen, Silkeborg, og
Sten Skov Andersen, Åbyhøj, 4½.

Basis 1: 1. Morten Breinholt, Silkeborg, 5½,
2. Benny Schmidt, Silkeborg, 5.

Basis 2: 1. Rolf Lemminger, Silkeborg, 5, 2-
4. Karsten Mogensen, Ove Jelling og Danne
Johansen, alle Silkeborg, 4.

Basis 3: 1. N.O. Christiansen, Silkeborg, 5,
2. Ove Wandall, Silkeborg, 5, 3. Strange Poul-
sen, Silkeborg, 4½, 4. Knud Bødskov, Silke-
borg, 4½, 5. Kurt Pedersen, Silkeborg, 4½.

Peter Matzen



22   .  SKAKBLADET 2002, SIDE 22, NR. 1

Turneringer og arrangementer, som ønskes
optaget i aktivitetskalenderen, stiles til:
Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16,
2830 Virum. Email: webmaster@skak.dk

‘koor.’ = Koordinerede turneringer
‘hur.’ = Hurtigskak
‘jun.’ = Juniorturneringer
‘and.’ = Andre arrangementer
‘Elo’ = Turneringen Elo-rates
‘X.HK’ = Hovedkredsene
SB = Indbydelse i Skakbladet

Fredagslyn i K.41 hur./ 1.HK
Hver fredag kl. 19.50, Mellemtoftevej 11,
Valby. www.k41.dk  – SB 12/2001.

Fredagslyn i Chess House hur./ 6.HK
Næsten hver fredag.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 01/2002.

Første Lørdag Lyn Chess House hur./ 6.HK
Første lørdag i hver måned.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 12/2001.

Saxo Lynlørdag hur./ 1.HK
Alle lørdage undtagen første lørdag i hver
måned. – SB 9/2001.

Divisionsturneringen 2001/2002
4/11, 17/11*, 18/11, 9/12, 13/1, 3/2, 24/2,
16/3*, 17/3. (* kun 1. division).

KSUs Junior Grandprix jun./ 1.HK
17/11 + andre uafhængige turneringer/datoer.
Se juniorsiderne i SB 1/2002.

Junior Grand Prix jun./ 2.HK
17/11 + andre uafhængige turneringer/datoer.
Se juniorsiderne i SB 1/2002.

LVS Nytår 2002 koor./ Elo/ 1.HK
2/1 - 9/1 2002. Lyngby Kulturhus. Jan
Petersen, tlf. 45 89 13 37. – SB 11/2001.

BSF's Sen Nytårs hurtigskak hur./ 1.HK
3/1. Frederikssundsvej, Brønshøj,
Carsten Petersen, tlf. 36 47 31 33.

NSU Open 2002 koor./ 8.HK
4/1 - 6/1 2002. Kirkehavegård, Allerød. Johs.
Jensen, tlf. 48 17 57 68. – SB 11/2001.

13. Limfjords EMT koor./9.HK
4/1, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2.
Hurup Missionshotel.  – SB 12/2001.

Årets første træk 2002 hur./9.HK
5/1. Vestervangskolen, Vestergade 82. Jens
Lund Jensen, tlf. 97 21 68 48.  – SB 12/2001.

Hurtigskak i Skanderborg hur./6.HK
6/1. Sundhedscentret, Sygehusvej. Hans
Buttenschøn, tlf. 86 52 23 53.   – SB 12/2001.

Struer Bymesterskab 2002 koor./ 9.HK
8/1, 22/1, 29/1, 19/2, 5/3. Folkets hus,
Jan Andreasen, tlf. 97 46 46 71.

Horsens Bymesterskab 2002 koor./6.HK
8/1, 22/1, 29/1, 12/2, 19/2, 5/3, 12/3.
Kildegade 11.  – SB 12/2001.

Chess House onsdags EMT koor./Elo/6.HK
9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 27/2.
Silkeborgvej 11-13. – SB 12/2001.

Aktivitetskalender
Low Budget XV (15) koor./8.HK
9/1, 23/1, 13/2, 20/2, 6/3. Solrød Skole.
 – SB 12/2001.

Kjellerup EMT 2002 koor./6.HK
9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 20/2,  27/2, 6/3.
Alhuset, Skolegade 5.  – SB 12/2001.

Kolding Nytårs EMT koor./4.HK
10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2. KFUM/KFUK,
Dalbygade 31.  – SB 12/2001.

Haslev EMT koor./2.HK
11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 23/2. Grøn-
dalsskolen. Henrik Nielsen, tlf. 56 38 17 99.

Esbjergmesterskabet 2002 koor./ 5.HK
12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2.
Brian Isaksen, tlf. 75 13 75 02. – SB 12/2001.

Skaktur Syd, Ribe hur./4.HK
15/1 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk.  – SB 8+9/2001.

Farum Frost 2002 koor./8. HK
18/1 - 20/1 2002. Ellegården, Stavnsholtvej
168.  – SB 1/2002.

Evans 2002 hur./5.HK
19/1. Hældagerskolen, Preben Sørensen,
tlf. 75 89 06 09.   – SB 12/2001.

Maten Bar Open 2002 hur./1.HK
19/1.Valby Medborgerhus. Erling Nilsson, tlf.
35 37 97 37. – SB 1/2002.

KS Frost 2002 koor./ 1. HK
19/1, 20/1, 21/1, 23/1, 26/1, 27/1, 28/1.
Vennemindevej 47, København. – SB 1/2002.

Lolland-Falstermesterskabet koor./2.HK
20/1, 27/1, 10/2, 17/2, 3/3. Skakcentret,
Engboulevarden 42.   – SB 12/2001.

Sønderjydsk Mesterskab koor./4.HK
20/1, 10/2, 3/3, 9/3. VUC Haderslev. Claus
Mogensen, tlf. 74 52 29 61.  – SB 12/2001.

Århus Forår 2002 koor./ Elo/6.HK
22/1, 12/2, 28/2, 5/3, 12/3. Lokalcenter
Bakkegården. – SB 1/2002.

Aktiv-alliancen 2002 koor./ 1.HK
25/1- 27/1. Gadehaveskolen, Taastrup. Lars
Bech Hansen, tlf. 26 32 63 58. – SB 1/2002.

Kolding Bymesterskab 2002
27/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3.
Munkevængetskole blok H.  – SB 1/2002.

Ringkøbing Amtsmesterskab koor./9.HK
31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3.
Aulum Byskole.  – SB 12/2001.

Brønshøj Mesterskabet 2002 koor./Elo/1.HK
31/1, 14/2, 21/2, 14/3, 21/2, 14/3,4/4, 11/4,
25/4, 2/5, 23/5.  – SB 1/2002.

Skaktur Syd, Graasten hur./4.HK
7/2 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk.  – SB 8+9/2001.

Århus Mesterskabet 2002 koor./6.HK
8/2, 9/2, 10/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2.
Hasle Skole.  – SB 12/2001.

Ikast Skakklub's 21. hurtigturn. hur./ 9.HK
9/2. Ikast Handelsskole. Henning Pedersen,
tlf. 97 15 46 85. – SB 1/2002.

Gudenådalens EMT 2001
Årets turnering havde samlet 38 spillere fra 9
klubber, og vi fik en god og hyggelig turnering
med følgende præmietagere:

Mesterkl. (4 delt.): 1. Anders Bodholt
Nielsen,Viborg, 3½/6, 2-3. Claus Rossen, Tjele,
og Oluf Øe, Randers, 3.

Basis 1 (8 delt.): 1-2. Thomas Christensen,
Kjellerup og Andreas Wiwe, Tjele, 5/7, 3. Ak-
sel Hansen, Holstebro, 4½.

Basis 2 (8 delt.): 1. Preben Rasmussen,
Gudenådalen 6/7, 2. Harris Pedersen, Skak 46,
Randers, 5½, 3. Karsten Brogaard, Hadsund, 4.

Basis 3 (8 delt.): 1. Knud Stentoft, Gudenå-
dalen, 4½/7, 2-6. Edvardt Christensen, Gudenå-
dalen, Morten Christiansen, Viborg, Henning
Staugaard, Gudenådalen, Kenneth Thorhauge,
Tjele og Kurt S. Nielsen,Skak 46, Randers, 4.

Basis 4 (10 delt.): 1. Frede Hvam, Kjellerup,
6/7, 2. Ib S. Pedersen, Gudenådalen, 5, 3. Mik-
kel Christiansen, Viborg, 4.

Enkeltresultater kan ses på vores hjemme-
side: http: //home19.inet.tele.dk/gudenaa.

Tak til alle deltagere for denne gang, og på
gensyn i 2002.

Henning Staugaard

Post Danmark Cup 2001
Skakklubben Posten afviklede sit 17. hurtig-
skakstævne søndag den 4. november 2001 på
Bryggergårdens fritidshjem, Angelgade 2, 1765
V, med deltagelse af 42 spillere fordelt i to grup-
per. Præmietagere:

Gruppe 1: 1. Henrik El-Kher, Amager, 6, 2.
Arild Rimestad, Føroyar, 5, 3. Børge Nielsen,
Hvidovre Skakklub, 4, 4. Kaj Refsgaard,
Jernbanensn Skakkklub, 4. 1. ratingpr. Tao
Langhoff, pers.medl., 4, 2. ratingpr. Helge
Neesgaard, Espergærde, 4.

Gruppe 2: 1. Jan Højer, Skakklubben Posten,
5, 2. Erik Hedegaard, Helsingør Skakklub, 5, 3.
Anni Zeemann, Vallensbæk Skakkklub, 4, 4.
Søren Karlsen, Skakklubben Posten, 4.

Skakklubben Posten ønsker til lykke med præ-
mierne og tak for en god dag. På gensyn den 3.
november 2002.

Egon Madsen

Resultater
Andre turneringer

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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• Formand: Ole Block, Ny Adelgade 7, 3., 1104 København K.
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• PR: Lars Haugaard Steffensen, Bøgeskov Høvej 235, 8260 Viby J.
Tlf./fax 86 28 17 89. Email: pr@skak.dk.

• Klubforhold: Erik Mouridsen, Norsgade 23 C, 1., 8000 Århus C.
Tlf./fax 86 19 11 85. Email: klubforhold@skak.dk.

• IT og Elite: Harry Dalsø, Myrestien 4, 2670 Greve.
Tlf. 40 31 22 21. Fax 43 69 56 00. Email: it@skak.dk.

Andre kontaktpersoner

Medlems- og ratingkartotek: Bjørn Laursen, Hybenvej 21,  8763 Rask Mølle.
Tlf. 75 67 95 43 / 75 67 87 80. Fax 75 67 85 43. Email: kartotek@skak.dk.

Seniorelite: Bjørn Brinck-Claussen, Høje Gladsaxe 31, 2.tv., 2860 Søborg.
Tlf. 39 67 58 80. Email: seniorelite@skak.dk.

Juniorelite: Per Andreasen, Astrid Obels Vej 14, 1.th., 9000 Aalborg.
Tlf. 98 77 03 82. Email: juniorelite@skak.dk.

Chef k-skakafdelingen:  Søren Peschardt, Rødkælkevej 368, 2600 Glostrup.
Tlf. 43 45 20 39. Email: kskak@skak.dk.

PresseService: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.

Webmaster www.skak.dk: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.

Ratingkomité: Leif Jensen, Tofteåsvej 12D, Benløse, 4100 Ringsted.
Tlf. 57 61 66 84. Email: ratingkomite@skak.dk.

K-skakratingkomité: Kristian Rohde Jensen, Sankt Bendts Allé 14, 2630 Tåstrup.
Tlf. 43 99 73 58. Email: krating@skak.dk.

Turneringslederkursus: Svend Dyberg Larsen, Birkevænget 14, 4200 Slagelse.
Tlf. 58 52 40 73. Giro 1-668-6972.

Skaknævn: Klager over en truffet afgørelse udfærdiges i 3 eks. og sendes
sammen med depositum kr. 240,- til Martin Koch Clausen,  Sankt Hans Gade 7, 2.th.,
2200 Kbh. N.

Spilleudvalg: Per Andreasen, Astrid Obels Vej 14, 1.th., 9000 Aalborg.
Tlf. 98 77 03 82. Email: spilleudvalg@skak.dk.

Tilknyttede foreninger

Dansk Skak Unions Støtteforening: Erik Søbjerg, Nørre Alle 45, 3., 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 38 41. Email: erik.sobjerg@get2net.dk.

FTSADPOKS: Foreningen Til Støtte Af Dansk Pige- Og Kvindeskak, v/ Harry Dalsø,
Myrestien 4, 2670 Greve. Tlf. 40 31 22 21. Fax 43 69 56 00. Email: it@skak.dk.

Spillerforeningen: Sune Berg Hansen, Thorshavnsgade 10, st.tv., 2300 København S.
Tlf. 32 54 10 98. Email: sune-berg.hansen@get2net.dk.

Dansk SkakDommerforening: Erik Mouridsen, Norsgade 23 C, 1., 8000 Århus C.
Tlf./fax 86 19 11 85. Email: e_mou@post11.tele.dk.

Dansk Skak Journalistforening: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.

Dansk Skole Skak: Staffan Wiwe, Nybrovej 304 1., P34, 2800 Lyngby.
Tlf. 46 97 48 34. Email: skoleskak@skoleskak.dk.
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Den 22. Holbergturnering koor./Elo/2.HK
10/2 - 16/2. Dianalund, John Christensen, tlf.
58 26 02 08.   – SB 12/2001.

Kerteminde EMT koor./3.HK
15/2 - 17/2. Kerteminde højskole. Jimmy
Sørensen, tlf. 65 31 43 51. – SB 1/2002.

Viborg Weekend EMT 2002 koor./9.HK
15/2 - 17/2. LOF, Fælledvej 1. Peter Graves,
tlf. 86 61 25 37. – SB 1/2002.

Svogeslev Skakklubs EMT 2002 koor./ 8.HK
1/3 - 3/3. Lynghøjskolen. Torben Autzen, tlf.
46 38 34 99.  – SB 1/2002.

Skaktur Syd, Fribonde hur./ 4.HK
8/3 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk. – SB 8+9/2001.

Espergærde Forår 2002 koor./8.HK
11/3, 8/4,15/4, 22/4, 29/4. Tibberupskolen,
Idrætsvej 19. – SB 1/2002.

Skaktur Syd, Heils hur./ 4.HK
19/3 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk.  – SB 8+9/2001.

Valby Skakklubs EMT koor./1.HK
4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5. Valby Kulturcenter,
Erling Nilsson, tlf. 35 37 97 37.

Ribe Weekend EMT koor./Elo/4.HK
5/4, 6/4, 7/4. Bispegades Skole,
Jørgen Nielsen, tlf. 75 42 31 15.

Egtved EMT koor./5.HK
8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5. Overgårdsvej 2.
Martin Knudsen, maknu@yahoo.com.

Skaktur Syd, Vojens hur./4.HK
8/4 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk.  – SB 8+9/2001.

Himmerlandsturneringen koor./Elo/7.HK
15/4, 17/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 21/5.
Erhvervssk., Henning Larsen, 98 62 36 72.

Vejleturneringen koor./Elo/ 5.HK
18/4, 25/4, 2/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6.
Preben Sørensen, tlf. 75 89 06 09.

Farum Forår 2002 koor./8.HK
19/4 - 21/4. Ellegården, Stavsnholtvej 168.
Dennis Bogø, tlf. 44 65 03 33.

Det Åbne Randersmesterskab koor./Elo/6.HK
3/5 - 5/5. Vorup Bibliotek, Bøsbrovej 16,
Claus Andersen, tlf. 86 43 79 94.

Skaktur Syd, Haderslev hur./4.HK
6/5 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk.  – SB 8+9/2001.

Skaktur Syd, Løgumkloster hur./4.HK
21/5 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk.  – SB 8+9/2001.

Wiibroe Cup koor./8.HK
19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9. Esper-
gærde, Jens K. Pedersen, tlf. 49 13 38 09.

Kystmesterskabet 2002 koor./8.HK
25/10 - 27/10.  Espergærde,
Jens K. Pedersen, tlf. 49 13 38 09.

Farum Hurtigturnering 2002 hur./8.HK
1/12, Ellegården, Farum,
Dennis Bogø, tlf. 44 65 03 33.
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GODE BØGERFundamental
Chess Endings
Müller & Lamprecht, Gambit
Publications 2001, 416 sider.
Pris: 259,-

I denne moderne slutspils
ECO er så godt som alle
slutspil samlet i et bind.
Forfatterne har her benyttet
sig af alle de moderne
hjælpemidler, der er på
markedet, det være sig andre opslagsværker samt
alt nyt software. På den måde er de kommet
nærmere den ultimative sandhed, når det gælder
slutspil med højst fem brikker. Desuden indeholder
bogen et væld af opgaver. Ideen er, at man dels
skal kunne læse bogen som et led i sin træning og
samtidig bruge den som et opslagsværk.

The Petroff
Janjgava, Gambit
Publications 2001,
240 sider. Pris: 199,-

Det solide russiske forsvar
(1.e4 e5 2.Sf3 Sf6) har
mange tilhængere blandt
elitespillerne. Årsagen til
dette er, at russisk indbyder
til et kompliceret midtspil
som kræver stor forståelse
og teoretisk viden. Forfatteren har gennemgået
Kramniks nyheder ganske grundigt. Bogen er fyldt
med analyser, varianter, og bedømmelser. Derfor
vil det ikke være forkert at sige, at bogen henven-
der sig til de spillere, der har et ratingtal der går fra
1800 og opefter.

Anand: My Best
Games of Chess
(Revised and Expanded
World Champion Edition)
Vishy Anand, Gambit
Publications 2001, 334 sider.
Pris: 219,-

I samarbejde med John
Nunn har Anand opdateret
den bog, der i 1998 blev
valgt som årets bog af British Chess Federation.
Bogen er udvidet med ca 100 sider samt 17 nye
partier. Heriblandt er tre af dem fra det FIDE-VM,
som Anand hjemførte i år 2000.

Dynamic Pawn
Play in Chess
Marovic, Gambit
Publications 2001. 256 sider.
Pris: 199,-

Denne bog som er en
opfølgning af "Understan-
ding Pawn Play in Chess"
kommer den kroatiske
landstræner ind på de
komplekse bondestrukturer i centrum, og hvordan
de påvirker fløjene. Marovic begynder med en
historisk gennemgang over skakspillets udvikling
gennem tiderne. Derefter går han i krig med de
forskellige centrumstyper. Dynamisk centrum har
fået større og større betydning.

The Seven Deadly Chess Sins
Jonathan Rowson, Gambit Publications 2001,
240 sider. Pris: 259,-

Rowson er Skotlands yngste stormester, og han
giver sig her i kast med de syv synder i skak: 1)
ingen koncentration. 2) at være perfektionistisk. 3)
at være for egoistisk. 4) at tænke for meget. 5) at
ville vinde for en hver pris. 6) at overse mulighe-
der. 7) materialisme.
Bogen er skrevet på en meget ligefrem og
humoristisk måde. En bog der egner sig godt til
klubspilleren og dem, der vil lære noget mere.

Understand Chess
Move by Move
John Nunn, Gambit Publications 2001,
240 sider. Pris: 229,-

Nøgleordet I denne bog er "moderne", idet
forfatteren mener, at de fleste bøger (forfattere)
glemmer at holde sig up-to-date med hensyn til de
sidste nyheder, og dermed halter de lidt bagefter,
allerede når bøgerne udgives. Denne bog består
af 30 nøje udvalgte partier, der hjælper læseren til
at forstå de vigtigste aspekter, samt illustrerer de
moderne skakprincipper i aktion. For at læseren
kan få det bedste udbytte af bogen, har forfatteren
valgt at dele bogen op efter temaer.

Vi har igen de populære
Chavet-brikker på lager !

Den
Sovjetiske
Skakskole
Ny stor dansk

klassiker.

Kr. 320,-

NYHED


