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KSU 75 års jubilæum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. GM Nick de Firmian, USA ............ 2536 • ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 1 5½
2. GM Chris Ward, England .............. 2486 ½ • 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5½
3. GM Jonny Hector, Sverige ............ 2507 ½ 0 • 1 ½ 1 1 ½ 0 ½ 5
4. GM Einar Gausel, Norge ............... 2520 1 ½ 0 • ½ ½ 0 ½ 1 1 5
5. GM Lars Schandorff, DK .............. 2545 ½ ½ ½ ½ • ½ 1 ½ ½ ½ 5
6. IM Bjørn Brinck-Claussen, DK ..... 2359 ½ ½ 0 ½ ½ • ½ ½ 1 ½ 4½
7. GM Carsten Høi, DK ..................... 2409 ½ ½ 0 1 0 ½ • 1 0 ½ 4
8. IM Ole Jakobsen, DK .................... 2405 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 • 1 ½ 4
9. IM Erling Mortensen, DK .............. 2441 0 0 1 0 ½ 0 1 0 • 1 3½

10. IM Bjarke Kristensen, DK ............. 2406 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 • 3

Kategori IX    Ratinggennemsnit 2461   GM-norm 6½ point

eg tror, at alle de inviterede spillere til Kø-
benhavns Skak Unions 75 års Jubilæums-

København Skak Unions
75 års Jubilæum

tidligere turneringer i København. Min person-
lige favorit var nok Nick de Firmian, og det
holdt jo stik. Han havde spillet fint i det ameri-
kanske mesterskab, hvor han endte i omkamp
mod Larry Christiansen. Lidt mere overras-
kende var Chris Wards fine resultat, men yderst
fortjent efter en meget kocentreret og sikker ind-
sats.

Mest på Nettet
Einar Gausel lå til turneringssejr på et sent tids-
punkt, men tabte så et dumt parti til Jonny Hec-
tor og mistede gejsten.

...læs videre side 7

AF CARSTEN HØI

turnering på forhånd var lidt nervøse og usikre
på turneringen – jeg var i hvert fald.

Introduktion af FIDE’s nye betænkningstid
med 90 minutter plus 30 sekunder pr. træk
ændrer jo lidt af tempoet og selve partiets op-
bygning. Det, der irriterede mig mest, var den
manglende kontrol ved 40 træk, for da jeg sagde
ja til indbydelsen troede jeg, der skulle spilles
med 75 minutter til 40 træk samt 15 til resten af
partiet plus selvfølgelig 30 sekunder pr. træk.
Jeg havde det svært ved at abstrahere fra de 40.
Ole Jakobsen mente, at 45 sekunder i tillæg i
stedet for 30 ville være at foretrække, og i det
hele taget var der delte meninger om det nye
system.

Fra VM i Moskva kunne man tydeligvis se
den dalende kvalitet, så man kan måske undre
sig over, at Fischers gamle forslag nu er blevet
en realitet i mange turneringer.

Aktiviteten kan øges
Jeg ser dog også positive sider ved denne nye
tid, først og fremmest får turneringsarrangørerne
uanede muligheder for at arrangere samt spon-
sorere åbne turneringer med dobbeltrunder over
5-6 dage. Det er billigere, og turneringsaktivi-
teten bør kunne forøges betragteligt.

Jeg var lidt skuffet over antallet af tilskuere,
men det er og bliver svært at trække folk til
skak i dag!

Det var ellers et flot felt Lars Bech Hansen og
KSU havde samlet, et felt som alle havde en tæt
tilknytning til KSU ved en hyppig deltagelse i
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Danmarks ny
stormester i k-skak
Arne Bjørn Jørgensen er udnævnt til CC
GM. Han fortæller om sine turneringer
og kommenterer to afgørende partier.

I diagramstillingen slutter han elegant:
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Sort trækker og vinder.
Løsning og artikel...

Side 12

Helsinge genvandt
DM-titlen for hold
Men både turneringsleder og spillere
efterlyser en mere seriøs holdning hos
klubberne.

Side 3

KSU-feltet – ved brætterne Bjørn Brinck-Claus-
sen, Lars Schandorff, Einar Gausel og Bjarke
Kristensen, stående med kaffe Nick de Firmian.

Foto: tr
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Juniorlandskamp i Århus
NM 2002 for drenge-juniorer spilles i Århus
den 6.-8. sept. 2002 på Hotel Mercur. Turne-
ringen er den tidligere 4-landskamp. Programog
anden information følger i et senere nummer.

Linares open
Hele fem danskere havde taget turen til Linares
i Spanien for at deltage i den atrraktive open i
orbindelse med superturneringen. Der var præ-
mie til 50 af de129 startende spilelre, men kon-
kurrencen var også tilsvarende hård.

Vinder blev Karpovs banemand ved det se-
neste VM, kineserenPengxiang Zhang, som
scorede 8 point af 10. GM Peter Heine Nielsen
var blandt ratingfavoritterne, og på den bag-
grund var hans 13. plads med 6½ point nok lidt
skuffende.

Både IM Karsten Rasmussen, IM Kim Pil-
gaard og Jørgen Hvenekilde scorede 5½ point,
og især Hvenekildes resultat var imponerende,
modstandernes rating taget i betragtning. Sid-
ste dansker i feltet, John Zachariassen, scorede
3 point, også over ratingforventningerne. Rap-
port og partier i næste nummer.

Galliamova med
i Vesterhavsturneringen
For første gang ser Vesterhavsturneringen en
kvindelig spiller i topgruppen!

30-årige Alisa Galliamova fra Rusland er p.t.
nr. 6 på kvindernes verdensrangliste. Hun tabte
VM-finalen i 1999 til kinesiske Xie Jun og skal
nu i Esbjerg 5. - 13. juli forsøge at vise, at skak
er en sport, hvor kvinder kan konkurrere på
lige fod med mænd.

Blandt de mandlige spillere er foruden Curt
Hansen og Peter Heine Nielsen også det island-
ske topnavn, GM Hannes Stefansson.

Brian Isaksen

Kasparov -triumf
i Linares
Eks-VM Kasparov må fortsat regnes for ver-
dens stærkeste skakspiller. Ganske vist deltog
Kramnik ikke i Linares, men Kasparovs præ-
station, slutsejr 1½ point foran de nærmeste
konkurrenter i et felt af verdensklassespillere,
har Kramnik endnu ikke kunnet eftergøre.

For FIDE-VM Ponomariov var der betyde-
lig prestige på spil, og den unge mester viste
med en andenplads, at hans titel er fuldt for-
tjent, så længe Kramnik og Kasparov holder
sig fra FIDE.

På de resterende pladser i den dobbeltrun-
dige turnering fulgte Michael Adams, England,
Viswanathan Anand, Indien, og Vassily Ivan-
chuk, Ukraine, med hver 6 point, Paco Vallejo,
Spanien, 5, og Alexei Shirov, Spanien, 4½.

Gelfand og Topalov
delte i Cannes
Med sin kategori 18 var turneringen i Cannes
ikke helt så stærk som Linares, men dog af en
kaliber, man kun ser få gange om året. Eks-VM
Karpov lagde stærkt ud, men kunne ikke holde
hjem. Det kunne til gengæld både Gelfand og
Topalov, som distancerede de øvrige med 1½
point. Helt nede i bunden af tabellen finder man
himmelstormeren Morozevich, som i denne tur-
nering ikke kunne få sit kompromisløse spil til
at fungere.

Slutstilling: 1-2 . Gelfand og Topalov 6, 3-7.
Bareev, Karpov, Bacrot, Fressinet og Leko 4½,
8-9. Lautier og Nataf 4, 10. Morozevich 2½.

Boris
Gelfand –
delt sejr i
Cannes.
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rets divisionsturnering udviklede sig til en
trist og forholdsvis forudsigelig affære.

Divisionsturneringen

Om Lørdagen tabte de 7-1 til Skolerne, hvil-
ket dels gav Skolerne kunstigt åndedræt i guld-
kampen, hvilket dog stadig krævede en 6½-1½
sejr over Helsinge på sidstedagen, men også
bragte SK 1934 i en vis fare. Før sidste runde
skulle Nørresundby slå dem 7½-½ for at over-
hale dem, men det var ikke så usandsynligt,
som det lyder. SK 1934 tabte nemlig alle par-
tier fra bræt 3-8 den weekend, og kun Erling
Mortensens 2/2 gjorde, at SK 1934 stadig kan
kalde sig 1. divisionshold. Erling Mortensen
scorede 80% af sit holds point i slutweekenden,
og skal vi på amerikansk manér kåre en MVP
(Most Valuable Player) må titlen så oplagt gå
til ham.

En trist udvikling
SK 1934 har bragt sig selv i søgelyset de sidste
par sæsoner, først var der den uheldige match,
hvor de ikke mødte op mod Lyngby forrige
sæson, og hvor kun indgreb fra HB’s side
hindrede, at de blev ekskluderet fra turnerin-
gen, og så i år den afsluttende dobbeltrunde
med et hold så svagt, at deres modstandere begge
fik uventede chancer og fordele i hver sin ende
af tabellen.

En trist udvikling for en klub, der har marke-
ret sig med to danmarksmesterskaber inden for
de senere år, og for øvrigt er den eneste klub i
nyere tid, hvis topspillere er egen avl. Både
Henrik Danielsen og Lars Bo Hansen er startet
i klubben, men desværre er det undtagelsen i
dansk skak, at udvikling af talenter er forekom-
met i klubber, der også er nået til tops i hold-
turneringen.

At man i det hele taget kan opleve et hold
møde op med kun 75% af spillerne i 1. division

er svært at forestille sig andre steder end i
skakverdenen og understreger måske desværre,
at vi ikke er helt så seriøs en sportsgren, som vi
gerne ville være.

Ingen sanktionsmulighed
SK 1934 bliver ikke mødt med nogen former
for sanktioner. Modsat enkeltmandsturnerin-
gen, hvor der – måske lidt for rutinemæssigt –
uddeles karantæner ved udeblivelse, er der in-
gen straf for noget sådant i divisionsturneringen.

Karantæne duer ikke rigtig, så en mulighed
er måske at kopiere tyskerne, der har bødestraf
på ca 2.000 kr.,  hvis man ikke møder fuldtal-
ligt op. Nu synes jeg som sagt, der bruges rige-
ligt med straf i danske turneringer. Man straffes
hårdere for at udeblive til en enkelt runde i en
koordineret turnering end for at bruge Epo i
cykelsport, men en sanktion synes rimelig, hvis
man skal dømme udfra utilfredsheden hos
konkurrenterne i 1. division.

Også andre årsager
At lægge alt ansvaret på SK 1934 er dog for
meget. De var de første, der officielt bad DSU
om at tage hensyn til den tyske bundesliga i
planlægningen af datoerne for sæsonen og fik
det berømte svar, ‘... at det måske var nemmere
at få tyskerne til at indpasse deres datoer i for-
hold til de danske.’

Manglende koordinering må tage hovedpar-
ten af ansvaret for, at turneringen er så sportslig
tilfældig som den er, men derfor bør man alli-
gevel kunne stille med otte mand. Problemet
er, at det rammer hele vejen ned på ens hold, og
hvem har lyst til at tage to dage til Jylland og
tabe til meget højereratede spillere fremfor at

Helsinge suveræn mester - men vilkårlighed og afbud stjal scenen

AF PETER HEINE NIELSEN

Kendetegnende var det, at samtaleemnet ved
den sidste dobbeltrunde var SK34’s fremmøde
med kun seks spillere, og ikke så meget hvem
der ville vinde turneringen eller rykke ned.

Faktisk var det kun p.g.a. SK 1934’s reelt
manglende fremmøde, at der blev seriøs kamp
om at undgå nedrykningen. SK 1934 kom til
den afsluttende dobbeltrunde med et komforta-
belt forspring til de nedrykningstruede, men en
blanding af primært Bundesliga-overlap, såvel
som akut opstået sygdom gjorde, at de kun
mønstrede seks spillere, hvoraf flere ikke havde
1. divisionserfaring.

Å

Skakur til to spillere
To spillere nåede maksimale syv point og
belønnes med det traditionsrige skakur:

• Benny Grønhøj, Aars Skakklub
• Martin Skov Jakobsen, Læseforeningen

Blandt øvrige gode resultater kan nævnes
Peter Heine Nielsens 6½ point af 7 på
førstebræt for Helsinges danmarksmestre.
Alle enkeltresultater, scorestatistikker og
partier fra 1. division: www.dsu.dk.

Uregelmæssigheder
 i sidste runde, rapporteret:
1. division:
SK 34 valgte at stille op med kun 6 spillere
– dette endog både i 6. og 7 runde.

2. division, gruppe 1:
Føroyar indsat reserve på bræt 5 efter ½
times spilletid

3. division, gruppe 1:
Helsinge fejlopstilling ved ombytning af
nr. 4 og nr. 5 på holdet, hvilket kostede ½
point og oprykning til 2. division. Des-
uden valgte klubben at bruge en ikke an-
meldt spiller på bræt 8, men da partiet gik
tabt, var det uden indflydelse på kampre-
sultatet.
Lyngby-Virum stillede op med kun 6 spil-
lere og tabte 0-8.

3. division, gruppe 2:
Kalundborg stillede kun op med 7 spillere

3. division, gruppe 5:
Nordre placerede den nederste reserve til
holdet på bræt 3; men da resultatet er et
tabt parti, får det ingen indflydelse på
kampresultatet.
Vejgaard brugte en ikke anmeldt spiller på
bræt 8; men da partiet gik tabt, er fejlen
uden indflydelse på kampresultatet.

Kulturrådmand i Århus, Torben Brandi Nielsen, overrækker DM-bowlen til Helsinges vinderhold, fra
venster klubbens formand, Allan Rasmussen, Lars Schandorff, David Bekker-Jensen, Peter Heine
Neilsen, Steffen Pedersen, Klaus Berg, Jacob Sylvan og Tomas Hutters. (Foto: Svend Svendsen)



1. DIVISION Pts mp plac.

1. Brønshøj
5

3
7

4 8
4

5
8 2

3
3

5 4½
6

32½ 9 3

2. Helsinge 1
8

7
4

5 5½
3 5

6 5
1 6

6½ 5
7

40 14 1

3. Nordre 1 4
4

2½
5 2

2½ 4½
6 7

2 3
1 8

2½ 21 3 7 ↓

4. Nørresundby 1
3

4 3
2 1

0 2½
7

1½
6

3½
8 5

6½ 21 3 7 ↓

5. SK 1934 5
1 3

5½ 3
6

2
2 8

4
7

1 1½
4

22 5 6

6. SK 1968 1 3
7

5½
8 5

5
3

3½
4

6½ 1½
2 1

3½ 28½ 6 4

7. Skolerne
6

5 4
1 8

3½
4

5½ 6
3

7
5 2

3 34 9 2

8. Sydkysten 1
2 6

2½ 4½
7 1

3 4
5 4

4½ 5½
3

25 7 5

2. DIVISION, GR 2 Pts mp plac.

1. AS 1904
5

4 5
7 8

2½ 4½
2 6

2½ 1½
3

4
4

24 6 7

2. Frederiksberg
3

2½ 5
8

1½
6 1

3½ 5
7 4

2½
5

5½ 25½ 6 5

3. Føroyar 5½
2 4

3
7

4½ 3
8

4½
5 1

6½ 4½
6

31½ .10 4

4. Helsingør
7

5 5
3 5

4½ 3
6 8

4½ 5½
2 1

4 31½ 11 3

5. Hillerød 4
1 6

3½ 3½
4 7

4½
3

3½ 3
8

2½
2

24½ 3 6

6. K 41
8

5 4½
5 2

6½
4

5 5½
1

4½
7 3

3½ 34½ 12 1 ↑

7. Lyngby-Virum 1 3
4 1

3 3½
3

3½
5 2

3
6

3½ 1
8

20½ 0 8 ↓

8. Skakspilleren 3
6 2

3 5½
1 3

5 3½
4 5

5
7

7 32 8 2

2. DIVISION, GR 2 Pts mp plac.

1. Haderslev 1
5

3 2
2 3

3½
6

4 2½
8

3½
4 7

2 20½ 1 7 ↓

2 Jetsmark 3½
3 1

6
8

2½ 4
5

5
4 7

5½ 5
6

31½ 9 2

3. Kjellerup
2

4½ 4½
6

4½
1 8

1 2½
7

4
5 4

5 26 9 5 ↓

4. Nordre 2
6

4 2
8 5

2 1½
7 2

3
1

4½ 3
3

20 3 8 ↓

5. SK 1968 2 5
1 7

3½ 6
4 2

4
6

4½
3

4 2½
8

29½ 8 4

6. Tønder 4
4 3

3½
7

4½ 4
1

3½
5

2½
8 2

3 25 4 6 ↓

7. Aalborg 1
8

2 4½
5

3½
6 4

6½
3

5½ 2½
2

6
1

30½ 8 3

8. Århus 6
7 4

6 5½
2

7
3 1

5½
6

5½
5

5½ 41 14 1 ↑

3. DIVISION, GR 1 Pts mp plac.

1. Ballerup
6

6
4

3 5
3

2½
5 2

6 3½
8

4
7

30 7 4

2. FHS
5

4½ 4
6 7

3
8

1½ 2
1

2½
4 3

2 19½ 3 7 ↓

3. Farum
7

4 7
5 1

3 2
4 8

3 4½
6

6
2

29½ 7 5

4. Helsinge 2 4½
8

5
1 6

4½
3

6 5
7 2

5½
5

3½ 34 12 2

5. K. S. 3½
2 3

1 5
8 1

5½ 6½
6 7

4 4½
4

30 9 3

6. Lyngby-Virum 2 2
1 2

4 3½
4

4
7 5

1½
3

3½ 0
8

18½ 2 8 ↓

7. Nordkalotten 4
3 8

4 5
2 6

4
4

3 4
5 1

4 28 7 6

8. Odysseus
4

3½ 4
7 5

3 6½
2

5
3 1

4½
6

8 34½ 9 1 ↑
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spille på det hold, man plejer, og kæmpe med
nogen på ens eget niveau?

I fodbold ville man sikkert se det som en stor
chance med en kamp i superligaen, i skak er det
tydeligvis ikke tilfældet.

Nedrykningskampen
Før den sidste dobbeltrunde tydede alt på at Nør-
resundby og Nordre ville rykke ud, men Nordre
kunne faktisk med en 5-3 sejr over Sydkysten have
klaret frisag, men det lå ikke rigtig i kortene, som
matchen skred frem. Eneste spændingsmoment
var, hvem der ville ende på 7. pladsen. Umiddel-
bart uden betydning, men skulle SK 1934 gå hen
at trække sig, sikrer denne placering endnu en
sæson i 1. division.

Det gik hverken værre eller bedre, end at Nørre-
sundby og Nordre delte denne placering og altså
med kort varsel kan blive tvunget ud i omkamp i
fald de rygter, der florerede til dobbeltrunden, om
at SK 1934 overvejer at trække sig, skulle blive til
virkelighed. Ikke noget stort praktisk problem. De
to klubber spiller hvert år en stormatch, og man
kan vel bare lade de otte øverste brætter være af-
gørende.

Medaljerne
Helsinge forsvarede sine guldmedaljer overbe-
visende. Med en 6½-1½ sejr over SK 1968 lig-
nede det en definitiv afgørelse, men Skolernes
nemme 7-1 sejr samme dag gjorde, at de med en
6½-1½ sejr kunne fravriste os guldet, men det blev
hurtigt klart, at det ikke skulle være sådan, og efter
knap tre timer var de to point sikrede og flere på
vej. Helsinge vandt 5-3 og dermed samtlige deres
kampe i årets turnering.

Sølvet tog Skolerne med 1½ points forspring til
Brønshøj, men fraregner man SK 1934’s gave til
Skolerne, burde Brønshøj have haft sølvet. Brøns-
høj-spillerne var dog rigeligt tilfredse med deres
medaljer og har udviklet sig fra at være bund-
kandidater til at være et sikkert medaljebud i tiden
fremover.

SK 1968 indtog 4. pladsen, hvilket var dårli-
gere end sidste års bronze, men stadigt tilfredsstil-
lende. Sydkysten slap med skrækken efter en mi-
serabel start og må forventes at klare sig bedre i
den kommende sæson. En sæson der bringer øget
spænding i bundstriden.

Den kommende sæson
Hvor man før denne sæson næppe havde de store
problemer med at udpege de to oplagte nedryk-
kere, er der med oprykning til K41 og Århus skabt
et mere kompakt bundfelt, og alle undtagen Hel-
singe må forventes primært at se nedad og ikke
opad i tabellen. Mit bud er at SK 1934 og K41
tager billetten til 2. divison, hvilket sikkert vil passe
fint i visse jyske klubbers kram, da der nu med
kun tre jyske og fire sjællandske samt et fra Falster
pludselig kommer en vis skævhed i turneringen
geografisk.

Hvad det kommer til at betyde for planlægnin-
gen af turneringen vides ikke, men rejseudgifterne
for de jyske klubber må forventes at stige be-
tragteligt, hvis de skal over Storebælt to gange.

Den planlagte udligningsordning faldt pudsigt
nok i HB, da 6. hovedkreds skiftede standpunkt,
men denne nemesis er måske, hvad der skal til for



1. DIVISION, GR 2 Pts mp plac.

1. Dianalund 3½
8 4

4½ 6½
3 5

4 4½
2 6

6½ 3½
7

33 9 4

2. Holbæk 5½
3 7

2 5½
5 8

4
1

3½ 2½
4

5
6

28 7 6

3. Kalundborg
2

2½ 4
6 1

1½ ½
7 4

1½ 1
5 8

1 12 1 8 ↓

4. Ringsted
7

3½ 3½
1

2
8 6

6 6½
3 2

5½ 3½
5

30½ 6 5

5. Roskilde 5
6 8

4½
2

2½ 4
1

5½
7 3

7
4

4½ 33 11 2

6. Saxo
5

3
3

4 2
7

2
4 8

2 1½
1 2

3 17½ 1 7 ↓

7. Tåstrup 4½
4

6
2 6

6
3

7½
5

2½ 2
8 1

4½ 33 10 3

8. Øbro
1

4½ 3½
5 4

6 4
2

6
6 7

6 7
3

37 11 1 ↑

3. DIVISION, GR 3 Pts mp plac.

1. Erritsø 4
5 4

3½
8

2½ 5½
3 6

1½ 2½
7 2

3 22½ 3 7 ↓

2. Frem 2½
4

4½
7 6

5
5

4 5½
8 3

7 5
1

33½ 11 2

3. Haderslev 2
6

2½ 2½
8 7

2
1

2½ ½
4

1
2 5

3½ 14½ 0 8 ↓

4. Læseforening.
2

5½ 4½
1

5
5 8

7
3

7½ 5½
6 7

5½ 40½ 14 1 ↑

5. Nyborg
1

4 2½
6 4

3 4
2 7

5½ 6½
8

4½
3

30 8 4

6. Sydøstfyn 5½
3 5

5½ 3
2 7

5½ 6½
1 4

2½
8

4½ 33 10 3

7. Søndersø
8

3½
2

3½ 6
3

2½
6

2½
5 1

5½ 2½
4

26 4 5

8. Aabenraa 4½
7 3

5½ 5½
1

1
4 2

2½
5

1½ 3½
6

24 6 6

3. DIVISION, GR 4 Pts mp plac.

1. Centrum
5

2½ 3½
2 7

3½ 3½
6

3
4

5
3 8

3½ 24½ 2 6

2. Esbjerg
7

4
1

4½ 3½
3 5

4½ 3½
8

5
4 6

4 29 8 4

3. Evans 4½
6

4½
8 2

4½
4

3½ 4
5 1

3 5½
7

29½ 9 3

4. Herning
8

4 5½
7 6

5 4½
3 1

5
2

3 1½
5

28½ 9 5

5 . Holstebro 5½
1 6

6 2½
8

3½
2 3

4
7

5
4

6½ 33 9 2

6. Horsens
3

3½ 2
5

3
4 1

4½ 4
7 8

2 4
2

23 4 7 ↓

7. Ringkøbing 4
2 4

2½ 4½
1 8

2
6

4 3
5 3

2½ 22½ 4 8 ↓

8. Silkeborg 4
4 3

3½
5

5½ 6
7 2

4½ 6
6

4½
1

34 11 1 ↑

3. DIVISION, GR 5 Pts mp. plac.

1. Nordre 3 4½
6

1
5 8

2 6
4

1
7 3

4
2

4½ 23 7 7 ↓

2. Nørresundby 2 3
3 6

3½
5

4½ 4
7

3½
8 4

5½ 3½
1

27½ 5 6 ↓

3. Randers
2

5
8

4 7
4 5

3½ 4½
6

4
1 7

4½ 32½ 10 3

4. Vejgaard 1½
8 7

2½
3

1
1

2 2½
5

2½
2

1½
6

13½ 0 8 ↓

5. Viborg 4
7 1

7 3½
2

4½
3 4

5½
6

1½
8

3 29 7 5

6. Viby
1

3½ 4½
2 7

5½ 5
8 3

3½ 6½
5 4

6½ 35 10 1 ↑

7 Aalborg 2
5

4 5½
4

2½
6 2

4
1

7 3½
8

3½
3

30 6 4

8. Aars
4

6½ 4
3

6
1 6

3
2

4½
7

4½ 5
5

33½ 11 2
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at få gennemført en fornuftig ordning. Med den
nuværende geografiske fordeling er det meget
svært at få delt sol og vind lige uden en udlig-
ningsordning, og uden en sådan vil lodtrækning
eller turneringslederens vurdering afgøre, hvem
der kommer til at sidde med en betragtelig ekstra
udgift.

Rating og andre ændringer
Som omtalt i forrige nummer af Skakbladet har
der været gennemført en større spørgeskema-
undersøgelse. Det munder dog ikke ud i væsent-
lige ændringer af turneringen. Mest markant er
det vel, at der nu stilles forslag om rating af turne-
ringen. Det vil så som bivirkning – i fald den også
Elo-rates – betyde et totalt rygeforbud i turnerin-
gen, og en gammel strid løses dermed af admini-
strativ vej.

Skuffende finder jeg det, at man i sagen om
datokoordinering ikke virker, som om man ser på,
om det rent faktisk er muligt at løse problemet
uden gener for turneringsarrangører, men gør det
til et enten-eller-spørgsmål. Havde man spillet
weekenden før, var 1 spiller i 1. division med i en
turnering, men med vores gode traditioner for at
flytte sådanne partier, havde man med et udsat
parti givet femten 1. divisionsspillere mulighed
for at spille i deres respektive udenlandske klub-
ber, og samtidig gjort, at SK 1934 havde haft Lars
Bo Hansen og muligvis også Mikkel Antonsen
med til den afsluttende weekend. Der er tale om et
praktisk løsbart problem (de tyske datoer for næ-
ste år er allerede tilgængelige), og at diskussionen
ender i ideologi og ikke i samarbejde, finder jeg
beskæmmende i en tid, hvor dansk skak ikke har
brug for magtkampe.

Turneringslederen vil kæde karantæner i koor-
dinerede turneringer sammen med karantæne i
holdturneringen. Ganske logisk, men i givet fald
skal ankemulighederne forbedres samtidig med,
at anke får opsættende virkning. På nuværende
tidspunkt er det i praksis umuligt at få behandlet
sin dom i skaknævnet, før ens straf er udstået. Dette
må ændres, hvis vi vil skabe retssikkerhed.

Desuden er det muligt, man skal overveje at
give karantæne i et vist antal kampe i divisions-
turneringen, og ikke i f.eks. et ½ år, som er en
typisk straf. Det vil afhjælpe den forskel, der el-
lers vil være på at begå noget strafbart i sæsonens
første kamp, sammenlignet med sæsonens sidste.

Dog vil jeg igen sige, at vi har voldsomt strenge
straffe sammenlignet med andre idrætsgrene, og
en revision af disse måske var på sin plads, før de
får effekt i divisionsturneringen.

... Og så er
bowlen
tilbage, hvor
den hører til:
hos Helsinge-
formand
Allan
Rasmussen.
(Foto Svend
Svendsen).
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er er sket et generelt styrkeløft i 2. division
øst de seneste år. Dette kan blandt andet

specielt modstanderen, der fik mig til at vælge
denne variant over mit elskede 6. Le2. Svends
storhedstid, rent skakligt, var i slutningen af
70’erne, hvor man end ikke havde hørt om det
engelske angreb. Derfor havde jeg på fornem-
melsen, at Svend ikke kendte så meget til de
variantens karakteristika. Jeg tror jeg havde ret.

7. -, Le7 8. Dd2, Sc6.
Sådan spillede man i sen-80’erne. Varianten

var egentlig i miskredit, men så spillede Kas-
parov den så igen mod Ponomariov her i Linares
2002, så hvem ved, måske er der en renæssance
på vej?

9. 0-0-0, 0-0.
Heromkring skete der noget surrealistisk. På

to brætter gik urene i uorden, og Frederiksberg
havde kun 1 reserveur. Så mens Ole Shøller
Larsen tog hjem efter nogle flere ure, tog jeg tid
på mit armbåndsur og skrev tidsforbruget ned
på min noteringsliste...

10. g4, Sxd4 11. Sxd4, b5 12. Kb1.
Her spillede Pono 12. a3, som jeg bryder mig

mindre om. Men sådan er der jo så meget.
12. -, Lb7.
Dette er hovedvarianten her, men jeg tvivler

på, at Kasparov ville spille sådan igen. Grun-
den til, at jeg ikke bryder mig om 12. a3, er 12.
-, Tb8! med planen b5-b4, som Kasparov spil-
lede (dog først efter 12. -, Sd7 13. h4). Jeg sy-
nes den hvide kongestilling kommer under an-
greb alt for tidligt. Nu, til gengæld, står løberen
og blokerer b-linjen for sort, og hvid kan spille:

13. a3!
Derfor er 12. -, Tb8!? mit forslag. Ideen er

bare at gå til den, og se hvad der sker...
13. -, Sd7 14. h4, Dc7?!
Det her er et meget passivt træk. Sort spiller,

som om der ikke er noget kapløb. Men det er
der. Og hvid er faktisk ikke så langt fra at kunne
opstille reelle trusler imod den sorte konge.
Teorien anbefaler 14. -, Tc8 15. g5, Se5 16.
De3, Sc4 17. Lxc4, Txc4 18. Thg1, men det er
ikke helt til at se, hvordan sort skal undslippe
den følgende pointe: 18. -, b4 19. axb4, Txb4
20. Lc5!?, Tc4 21. La3, og ud over, at angrebet
kommer, og det sorte angreb er svækket, er d6
nu en tydelig svaghed.

15. g5, Tfd8?!
Hvad tårnet lige skal her, er jeg ikke klar over.

Jeg tror det var disse halv-passive træk mellem
det 14. og det 17. træk, der gjorde, at Svend
bagefter ikke havde lyst til at kigge på partiet.
‘Det var for dårligt’, sagde han.

16. h5, Se5 17. Dg2, Lf8?
Dette er bare skidt, men sort har allerede mi-

stet noget tid, så han er helt sikkert i problemer.
18. f4.
Hvid er mere eller mindre perfekt opstillet,

og det er derfor tid til at gå til angreb.
18. -, Sc6.
18. -, Sc4 er måske bedre, men hvids angreb

er lovende lige meget hvad.
19. Lf6.
Tricky, tricky!
19. -, Te8.
Sort kan ikke slå løberen. Efter 19. -, gxf6

20. gxf6†, Kh8 21. h6 tager hvid så langsomt
det andet tårn med. (21. Tg1?? Lh6 er selvføl-
gelig ikke vejen.) Og hvis sort prøver 21. -,
Lxh6 22. Txh6, Tg8 så er der forceret mat med
23. Txh7†, Kxh7 24. Dh3†, Kg6 25. Dh4!, og
der er intet forsvar mod 26. Dg5†, Kh7 27. Dh5†
mat.

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

Dette er den eneste rigtigt krævende stilling i
partiet. Hvid står lovende. Kun Lf1 står ikke
helt optimalt, men det er svært at se, hvordan
den skal kunne stå meget bedre, så den glem-
mer vi lige et øjeblik. Nu skal gennembruddet
komme! Først overvejede jeg 20. g6 eller ideer
med g6, men alle varianter viste sig at gavne
sort, så det tog jeg som en tendens, jeg ikke
kunne overhøre. Derefter prøvede jeg 20. Ld3,
b4 21. Sd5, exd5 22. exd5 med ideen Lxh7†,
men efter 22. -, Se7! virkede varianterne kun
for sort.

Endelig vendte jeg mig imod et træk, man
ellers sjældent vil spille i denne slags stillinger,
20. h6. Efter 20. -, g6 er problemet, at man ikke
er i stand til at angribe h7, så medmindre jeg
kunne finde en måde at gøre det på, så var træk-
ket ikke tiltalende. f4-f5 giver sig selv, men
efter fxg6, fxg6, hvordan kan man så angribe
g6? Lxg6 må være metoden, men man får jo
aldrig lov til Ld3, e5 og Lxg6. Nej, men der er
en anden måde at gøre det på!

Det er for resten denne form for tankegang
min ny bog Excelling at Chess prøver at mar-
kedsføre. Først finder man ud af hvad man vil
opnå, derefter prøver man at få det til at lade sig
gøre.

20. h6!!
Utraditionelt – og afgørende.
20. -, g6 21. f5, b4.
21. -, exf5 22. Sd5 og springeren er på vej til

f6.
22. axb4, Sxb4 23. fxg6, fxg6 24. Le2, d5

25. Lh5, Df7.
Dette var også min hovedvariant, da jeg ikke

kunne se nogen fremtid for sort efter 25. -, gxh5
26.g6 fulgt af Tdg1 og Txh5. I den slags stillin-
ger skal man kun tælle det materiale, der er
omkring den angrebne konge, og der tæller Ta8,
Lb7 og Sb4 ikke med.

26. Tdf1.
Der er ingen grund til at bakke. Da det var ret

oplagt, at sort ikke kunne slå på h5 og ikke
kunne tillade Lxg6, var det ikke svært at for-
udse 25. -, Df7, ej heller at finde modtrækket.

26. -, dxe4.
Ved træk tyve havde jeg kun set 26. -, gxh5

27. Le5, Dg6 28. Tf6 med dronningegevinst.
27. Le5, e3 28. Se4, opgivet. Efter 28. -,

De7 sætter hvid mat med 29. Sf6†, Dxf6 30.
gxf6, Lxg2 31. f7 mat. 1-0.

I Østen stiger solen op
2. division, gr. 1:

AF JACOB AAGAARD OG ESBEN LUND

ses ved at Lyngby-Virum, som var i 1. division
sidste sæson, i år kæmpede bravt i håbet om at
holde sig i 2. division, og det på trods af at
holdet bestod af de samme spillere, som da det
var i 1. division. Lyngby havde valgt at bibe-
holde det hold, som spillede sig til oprykningen
for nogle år siden, men deres resultat antyder,
at man er nødt til at forny sig, hvis man skal
klare sig. Med et 7-1 nederlag til Skakspilleren
i sidste runde blev den videre nedrykning en
kendsgerning.

En anden ting, som var tydelig i år, var, at det
var holdpræstationerne fremfor enkeltpræsta-
tioner, der gjorde udslaget. Helsingør har på 1.
bræt stormester Sune Berg Hansen, men styrke-
forskellen på holdet er for stor. Og Jacob Aa-
gaard spillede i år for Skakspilleren, men som
med Helsingør er også springet mellem top og
bund for stort.

K41 har derimod et forholdsvis homogent
hold, svingende fra 2150 til 2350, med en god
trumf i stormester Henrik Danielsen, men det er
næppe hans deltagelse i to af runderne, som
gjorde, at de rykkede op. Pointene blev for-
trinsvis scoret på bundbrætterne. Topscorer for
K41 blev Filip Reuter på 7. bræt med 6/7.

Omvendt klarede Roland Greger og Esben
Lund sig knap så godt på topbrætterne med hhv.
2/7 og 2½/6. Oprykningen var en holdpræ-
station.

Frederiksberg var tæt på nedrykning men
klarede sig med en sejr over Hillerød i sidste
runde, så ned sammen med Lyngby måtte AS04.
Symptomatisk for både Frederiksberg og AS04
er, at de ikke har nogen yngre spillere – de for-
nyer sig ikke.

Topscorer i 2. division blev Jacob Aagaard
med 6/6 på 1. bræt. Det ville have givet en
ratinggevinst på op mod 90 point, hvis turne-
ringen havde været ratet! Når dette læses, har
hovedbestyrelsen forhåbentlig besluttet at rate
kommende divisionsturneringer, så den bliver
mere attraktiv for de aktive, i stedet for at frygte,
at nogle inaktive skulle vælge deres sidste 2-3
årlige holdkampe fra.

Jacob Aagaard kommenterer:

2. division, gr. 1, 2. runde:

Jacob Aagaard, Skakspilleren
Svend Hamann, Frederiksberg

Siciliansk     B80

1. e4, c5 2. Sf3, d6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, Sf6
5. Sc3, a6 6. Le3, e6 7. f3.

Denne variant er for alvor blevet populær de
sidste år. Den kaldes for det Engelske angreb,
da den blev udviklet i midt 80’erne af John Nunn
og Nigel Short og senere Michael Adams. Ideen
er at opbygge en fleksibel struktur i centrum,
der skal give hvid muligheden for at rette et
omgående angreb på sorts kongestilling. Ud
over, at jeg har spillet varianten før, så var det
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1. Hvid trækker!

�����
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Hvor går den truede
løber hen?

5. Hvid trækker!

��������
����
���
��������
�������
��������
���	���
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Felt e7 er belejret. Hvad nu?

2. Sort trækker!

��������
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Kan det vindes?

6. Sort trækker!

��������
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Hængende officerer!

3. Hvid trækker!
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Hvis angreb er stærkest?

7. Hvid trækker!
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Der må da foregå noget
i g-linjen!

4. Hvid trækker!
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Er der en kombi?

8. Hvid trækker!
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Løberen er truet!

Einar fortalte, at han efterhånden spiller mest
på Nettet, og her ligner han Bjarke Kristensen
lidt, idet disse nybagte fædre simpelt hen har
mindre tid!

Lars Schandorff var sikker som sædvanlig,
og som man kan se fra turneringstabellen fik
han udset sig mig i offerrollen.

Hector havde chance for en ren førsteplads,
men tabte til Erling Mortenen i sidste runde.
Hans tabsparti mod Brinck var en lækkerbi-
sken, og ville have været en oplagt skønheds-
præmiekandidat.

Nu kommer vi så til ‘Brincken’, der tilsyne-
ladende nægter at gå i stå. Han spillede som en
ung mand med sine 60 år og virkede helt i hopla
med hurtige beslutninger ved brættet og godt
overblik.

Ole Jakobsen tabte ikke pusten efter nederla-
get til Nick og ville have opnået et fremragende
resultat, hvis ikke han havde fejlet mod mig i en
lidt bedre stilling i sidste runde. Jeg selv spil-
lede usikkert med den nye tid, men Bjarke, der
boede hos mig de sidste par dage, fik mig til at
spille på nettet, hvilket forbedrede mit tempo
og spil.

Erling startede katastrofalt med tre æg, hvor-

efter chancen for en GM-norm var væk. Som
bekendt mangler han blot en norm til titlen.
Bjarke spillede uden den koncentration og far-
lighed, som ellers er hans kendemærke, men
nogen katastrofe var det jo ikke.

En stor tak til Lars Bech og KSU-folket for
arrangementet, for der er intet så vigtigt som
turneringsaktivitet. Jeg glæder mig allerede til
KSU’s Politiken Cup.

Erling fik som sagt en skidt start..

Chris Ward
Erling Mortensen

Jugoslavisk    B07

1. d4, d6 2. e4, Sf6 3. f3, d5.
Eller 3. -, g6.
4. e5, Sg8 5. c4, Sc6 6. Le3, e6 7. cxd5, exd5

8. Sc3, Lb4 9. Ld3, Sge7 10. Sge2, La5.
For at lægge tryk på d4.
11. 0-0, Lb6 12. Lf2.
Der truede på e5.
12. -, Lf5 13. Lb5, 0-0.
Sorts stilling ser tilforladelig ud, men nu gri-

ber Chris initiativet i bedste Kasparov-stil.
14. g4!, Le6 15. Sf4, Dd7 16. Sh5!
Dejligt kreativt – hvid har bolden.
16. -, Kh8 17. Sa4, Sg8 18. Sxb6, axb6 19.

Lh4, f5.
Erling vil sprænge sig ud af den trykkede

stilling.
20. exf6, Sxf6 21. Sxf6, gxf6 22. Dd2, Dg7

23. Lxc6! bxc6 24. Kh1.
Trods de uligefarvede har hvid initiativet.

24. -, Tae8 25. b4, Lc8 26. Tae1, La6 27.
Txe8, Txe8 28. Te1, Txe1† 29. Dxe1, Df7 30.
De3.

Truer indtrængen på h6 osv.
30. -, Kg7 31. a4!

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

En fribonde! Stil c6 på a7 og stillingen er
sikkert remis – et studie i bondestilling!

31. -, h6 32. Kg2, f5?!
Måske ikke det bedste, men hvid var f.eks.

klar til Lg3 og Df4 med bondegevinst og vun-
det uligefarvet løberslutspil.

33. De5†, Kg6 34. gxf5†, Dxf5 35. De8†,
Df7 36. Dxc6†, Kg7 37. b5!

Forhindrer Le2 etc.
37. -, Lc8 38. Lg3, Lf5 39. Dxc7, Dxc7 40.

Lxc7, Lc2 41. a5! opgivet.
Godt positionelt spil af den senere turnerings-

vinder. Vidste man for øvrigt at Chris også gi-
ver danselektioner i sydamerikansk salsa i Eng-

KSU 75 års
Jubilæum
... fortsat fra forsiden 8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h



8   .  SKAKBLADET 2002, SIDE 88, NR. 4

Carsten Petersen
25 år som formand
Torsdag den 21. april 1977 er en mærkedag i
Brønshøj Skakforenings historie. Det var da-
gen, Carsten Petersen blev valgt som leder af
den i dag stærkeste klub i København og stør-
ste i Danmark.

Både styrkemæssigt og kvalitetsmæssigt har

det været en lang opgangsperiode og succes for
klubben og dens medlemmer med CP ved ro-
ret. Efter et par år i 3. division rykkede man op
som en solid deltager i 2. for de sidste 6 år at
blive fast deltager i DSU’s fornemste DM-
række. Dette var ikke sket uden Carstens enga-
gement i topspillerne.

Alle klubbens medlemmer nyder godt af det
store aktivitetsniveau og den gode Brønshøj-
ånd, som CP sammen med sine trofaste hjæl-
pere og bestyrelse iværksætter med stor iver.
Tillykke med jubilæet, Carsten, og tak for alt
det, du har udvirket for alle os i Brønshøj!

BSF fejrer CP’s 25 år ved roret med en re-
ception:

Lørdag den 20. april kl. 15-17 i klublokalerne
Frederikssundsvej 118 A.

Bagefter er der lynturnering med deltagelse
af et stort felt – specialindbudt af formanden.

Carsten Høi

Svend Svendsen
fylder 70 år
Det er næppe muligt at finde et område inden
for dansk skak, Svend Svendsen ikke har præ-
get med en frivillig indsats som spænder fra de
største pionerprojekter til opstilling af  brikker
for skoleskakbørn, som endnu ikke kan kende
forskel på en springer og en løber.

Turneringsarrangører, skoleskakfolk, og
DSU's ledelse (og redaktion), kommer til
Svendsen, hvis der er noget de mangler, noget
de ikke ved, eller en opgave som akut skal lø-
ses. Og sådan har det altid været.

I hvert fald længere end de fleste kan huske,
for det hele begyndte for godt 40 år siden, da
Svendsen fik den tanke at starte skoleskak på
Brobjergskolen i Århus. I 1967 tog han initiati-
vet til den første skoleskaklejr i Vojens, og dette
koncept, som det nok ville hedde i dag, blev en
af de største succeser i det danske skakliv med
op til 200 børn på sommerlejre i Tranum.

Ledere og undervisere stod nærmest i kø for
at være med, og til nu har to generationer af
danske skakspillere fået gode oplevelser på
skaklejrene på Vojens, Christiansfeld, Tranum,
Sahl og Tjele, og andre arrangører har nu hel-
digvis taget ideen op.

Ungdomsskakken fik et direkte link til Dansk
Skak Union, da Svendsen stiftede Skolernes
Skakklub, som i dag er fast ingrediens i 1. divi-
sion, og efter at Svendsen for ti år siden stop-
pede som lærer, har han hjulpet som bibliote-
kar på Tjele Efterskole, hvor Dansk Skak Union

land. Den lille sympatiske mand kan andet end
skak! 1-0.

2. runde var interessant. Erling var atter i offer-
rollen og denne gang mod en Brinck i ungdom-
melig angrebsstil.

Bjørn Brinck-Claussen
Erling Mortensen

Pirc    B06

1. e4, g6 2. d4, Lg7 3. Sc3, c6 4. Lc4, d6 5.
Df3.

Jeg tror egentlig ikke at dette er farligt for
sort, men hvilken udvikling får han ikke i star-
ten!

5. -, e6 6. Sge2, b5 7. Lb3, a5 8. a4, b4 9.
Sd1, Sa6?

Et mystisk træk.
10. Se3, Sf6 11. Sc4, d5 12. exd5, cxd5 13.

Se5.
Sæt nu springeren tilbage fra a6 og spil Sbd7!
13. -, Dc7 14. Lf4, Db7 15. De3, h5 16. h4,

Sb8 17. f3, Sc6 18. 0-0-0, Kf8 19. Kb1, Sd7
20. Sxd7†, Dxd7 21. g4!, La6 22. Sg3.

Herefter er hvids angreb meget stærkt, mens
sort ikke får noget på den anden fløj.

22. -, Tc8 23. gxh5, gxh5 24. Thg1, Th7 25.
Le5, Sxe5 26. dxe5, De7.

Hvid truede Se4!
27. f4, Dxh4.
At spise sådan en bonde er en fattig mands

trøst, og nu sætter Bjørnen det afgørende an-
greb i gang.

28. Th1, Dg4 29. Tdg1, h4 30. Db6, Lc4 31.
Dd6†, Ke8.

Svaret var blevet det samme på Kg8.

10. -, Le4!? 11. f3, Sd5 12. Sg2.
Slag på e4 er også muligt, men det er ikke

hver dag, man ønsker sig en Steinitzkonge på
e2!

12. -, Lg6 13. e4, Sxc3 14. bxc3, Ld6 15. e5,
Le7 16.Sf4.

Efter det mere naturlige 16. h4 havde jeg for-
beredt 16. -, h6. Nu kunne jeg ikke se fidusen i
skakken på h4 – jo en deplaceret løber!

16. -, Da5 17. Sxg6, hxg6 18. Db3, Td8.
Sort lurer selvfølgelig på et springerhug på

e5, derfor:
19. f4, g5! 20. Le2, c5 21. Kf2, gxf4 22.

Lxf4, Sb6!
Et godt træk – i stedet for angreb har sort fået

tryk mod hvids bønder.
23. Db5†, Dxb5 24. Lxb5†, Kf8 25. dxc5.
Uskønt, men heller ikke 25. Le3, Sd5 26.

Ld2, cxd4 27. cxd4, Sc7 redder tabet af bon-
den.

25. -, Sd5 26. Kf3, Sxc3 27. Lc4, Td4 28.
Lf1, Sd5 29. Lg3, Lxc5 30. Tc1, b6 31. Lc4,
g5! 32. Le2, Ta4 33. Lc4, Ta3† 34. Lb3, a5
35. Txc5!

Eneste mulighed for hvid, som jeg med knap
tid selvfølgelig overså.

35. -, bxc5 36. Lf2, Kg7 37. Lxc5, Sb4 38.
Le7, Tb8 39. Ke4, a4 40. h4! axb3 41. axb3,
Taa8 42. Lf6†, Kf8 43. hxg5, Ke8 44. Th8†,
Kd7 45. Th7, Kc6 46. g6!, fxg6?

Jeg så 46. -, Sd5! med mat i et par træk, men
med 30 sekunder pr. træk slog jeg nærmest
refleksmæssigt bonden.

47. Kf4, Sd5† 48. Kg5, Tg8 49. Th1, Tab8
50. Tc1†, Kd7 51. Kh6, g5 52. Kh7, Sxf6†.

Godt nok, men jeg manglede den færdige
plan.
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32. Se4! Lxb3 33. Sf6†!
Mat slår alt...
33. -, Lxf6 34. exf6. 1-0.

Gevinst mod Gausel...

Einar Gausel
Carsten Høi

Modtaget dronninggambit     D25

1. d4, Sf6 2. Sf3, d5.
Jeg orkede ikke den dag at se Einars 2. -, g6

3. Lg5.
3. c4, dxc4.
Påvirket af lidt Spasski-studier op til turne-

ringen.
4. e3, Lg4 5. Lxc4, e6 6. Sc3, Sbd7 7. h3,

Lh5 8. g4, Lg6 9. Sh4, c6 10. Lf1?!
Enklere er det teoretiske 10. Sxg6, hxg6 11.

Lf1 samt Lg2. Einar forklarede at det var en
lille lapsus, men det behøver ikke at blive al-
vorligt overhovedet.

er i færd med at etablere et historisk arkiv. Selv
om Svendsen altså i høj grad fortsat er aktiv,  er
det med en særlig status, hvor han end færdes:
Æresmedlem af Skolernes Skakklub, af Århus
Skole Skak, Dansk Skole Skak og Dansk Skak
Union. Den 25. april fylder Svend Svendsen så
70 år. – Hjertelig til lykke!

Thorbjørn Rosenlund

Svend
Svendsen

Carsten
Petersen



SKAKBLADET 2002, SIDE 89, NR. 4   .   9

53. exf6, Th8† 54. Kg7, Tbg8† 55. Kf7,
Tf8† 56. Kg7, Thg8† 57. Kh7.
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57. -, e5?
Nu bliver det rigtig svært! 57. -, Ke8! er et

vanskeligt træk med kun 30 sekunder, men ikke
umuligt at finde!

58. f7!, Th8† 59. Kg7, Tb8 60. Tf1, Thf8
61. Tf5, Ke6 62. Tf6†, Kd5 63. Tf5, Kd4 64.
Txg5.

En lille tragedie for sort er i gang!
64. -, e4 65. Th5, e3 66. g5, e2 67. Th1, Ke3

68. g6, Tfd8 69. Te1, Kf2 70. Txe2†, Kxe2 71.
Kf6, Td6† 72. Kg5, Kf3! 73.b4,Tb5† 74. Kh6,
Tf5! 75. b5, Ke4.

Godt var 75. -, Txf7!
76. Kh7, Kd5 77. Kg7, Kc5. 0-1.
Efter dette parti forstår jeg værdien af bullit-

chess, ét-minuts lynskak på nettet!

Gausel revancherede sig mod Nick i 5. runde,
der her led sit eneste nederlag:

Einar Gausel
Nick de Firmian

Dronninggambit   D40

1. d4, Sf6 2. Sf3, e6 3. c4, c5 4. e3.
Einar vil ikke ind i Nicks giftige Benoni.
4. -, d5 5. Sc3, Sc6 6. a3, cxd4 7. exd4, Le7

8. Ld3, dxc4 9. Lxc4, 0-0 10. 0-0, b6 11. Dd3,
Lb7 12. Td1, Tc8 13. La2, Te8 14. Lf4, Lf8.
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15. d5!
En enkel måde at opnå en lille klar fordel på.
15. -, exd5 16. Sxd5, h6 17. Df5! Sxd5 18.

Txd5, Df6.
Eneste træk. 18. -, Se7? taber efter 19. Dxf7†

en ren bondemand!
19. Dxf6, gxf6 20. Td7, Te7 21. Tad1, Tce8

22. h3, Lc8 23. Txe7, Sxe7 24. Te1, Ld7 25.
Sh4, f5 26. Ld6, Kg7 27. Te3, f4 28. Lxf4,
Sg6 29. Txe8, Lxe8 30. Sxg6?!

Her virker 30. Lg3!? interessant – det er tæt

på, at Nick holder, men han må ned til sidst.
30. -, fxg6 31. Le5†, Kh7 32. f4, Lc5† 33.

Kh2, Lc6 34. g4, Le4 35. Kg3, a5 36. Lf7, Lc6
37. h4, b5 38. Lc3, b4 39. axb4, axb4 40. Le5,
Le3 41. h5, gxh5 42. gxh5.

Måske 42. Lxh5!?
42. -, Le4 43. Kg4, Lc2 44. f5, Ld1† 45.

Kg3, b3 46. Lg6†, Kg8 47. f6, Lc5 48. Lf4,
Le2 49. Lxh6, Lc4 50. Lg7, Lf7 51. Lxf7†,
Kxf7 52.h6,Kg6 53. Kf3, Lb4.

Eller 53. -, Ld4 54. f7 med vundet bonde-
slutspil.

54. Ke2, Lc3 55. f7, Lxg7 56. hxg7, Kxg7
57. Kd3, Kxf7 58. Kc3. 1-0.

Erling kom i gang med en gevinst over mig:

Erling Mortensen
Carsten Høi

Pirc    B15

1. e4, g6 2. d4, Lg7 3. Sc3, c6 4. Le3, d5 5.
e5, Sh6.

Erling foreslog ved ‘post mortem’ 5. -, f6
evt. kombineret med Sh6-f7.

6. Dd2, Sf5 7. Lf4, h5 8. Sf3, Sd7? 9. e6!,
fxe6 10. Ld3, 0-0 11. 0-0, e5.

Det var svært at finde andre træk.
12. Sxe5, Sxe5 13. Lxe5, Lxe5.
13. -, Sxd4 er yderst risikabelt efter 14. Lxd4,

Lxd4 15. Lxg6 eller 15. Dh6!?
14. dxe5, Kg7 15. Se2, c5 16. Tad1, e6 17.

Tfe1, b6 18. Lxf5, Txf5 19. Sg3, Tf8 20. Se4!
Erling er ‘kedelig’ i sådanne stillinger med

klassisk positionsfordel. Jeg giver en kvalitet
og får rimelige remischancer i slutspillet.

20. -, Lb7 21. Sf6, Txf6 22. exf6†, Dxf6 23.
De3, Te8 24. De5, Dxe5 25. Txe5, Kf6 26.
Tde1, d4 27. b3?!

Erling spiller slutspillet mystisk – heromkring
besluttede jeg mig til at spille på gevinst, men
en bommert og en lille fælde fra Erling i min
tidnød koster partiet.

27. -, Te7 28. h4, Ld5.
En lækker løberstilling!
29. f3, Tc7.
Her var andre muligheder, med som sagt

havde jeg lidt travlt.
30. c4, dxc3 31. T5e3, b5 32. Txc3, b4 33.

Tc2, Ke7! 34. Tec1, Kd6 35. Kf2, a5.
Hvem har bolden her?
36. Ke3, a4 37. bxa4, c4 38. Tb1.
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38. -, Kc5??
Først 38. -, Tb7 hvorefter jeg havde set vari-

anten 39. Tcb2, Kc5 40. a5, c3 41. a6, Ta7 42.
Txb4, c2, og sort vinder! Hvid kan spille bedre
selvfølgelig, men står han bedst? – næppe.

39. a3!
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Et trick Erling havde luret på – velegnet til
min tidnød!

39. -, bxa3 40. Ta2, c3 41. Txa3. 1-0.

I samme 5. runde så man svagheden ved syste-
met med tillagt 30 sekunder ved hvert træk.
Hector spillede i hele 163 træk mod Schandorff
i en død remisstilling. Ved den normale (gamle!)
betænkningstid er risikoen oplagt, idet man på
et tidspunkt risikerer selv at tabe på vingefald.

Hectors miniature mod Brincken i 8. runde
var klart turneringens perle:

Jonny Hector
Bjørn Brinck-Claussen

Skotsk    C45

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. d4, exd4 4. Sxd4, Lc5
5. Le3, Df6 6. c3, Sge7 7. Lc4, b6?! 8. Dd2,
Lb7 9. b4, Lxd4 10. cxd4, 0-0-0 11. Sc3, Dg6
12. d5, Dxg2.

Bjørn kaster sig ud i det, selv om det tit er
risikabelt at ‘syne’ Jonny i sådanne stillinger!

13. 0-0-0, Se5 14. Le2, Sf3 15. Dc2.
Hvids angrebstrusler er sandsynligvis afgø-

rende her!
15. -, Kb8 16. Sb5, Tc8 17. Da4, a6 18. Sc3,

c6.
På 18. -, b5 19. Lxb5 bum!
19. d6, b5 20. Da5, Seg6.
Jeg kan huske, at jeg som ugle her var målløs

over Brincks kongestilling, men hvordan sæt-
ter hvid mat?

21. Lc5!, Sf4.
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22. Lf1!!, Dxh1 23. Db6, Tce8 24. Sa4!
opgivet.

Der er forceret mat. En rigtig ‘Hector’. 1-0.

Nick de Firmian – delte sejren med Chris Ward.

Foto: tr



10   .  SKAKBLADET 2002, SIDE 90, NR. 4

et var „skak-rundt“ ved den indledende
pressekonference i den traditionsrige tur-

Nok baseret på en alvorlig fejlberegning. Har
van Wely „glemt“ sorts næste træk? Korchnoi -
Kasparov, Luzern OL 1982 fortsatte 19. Saxb5,
fxe4 20. Lxe4, Ld7 21. De2, Db6 22. Sa3, Tbe8
og nu i stedet for 23. Ld2?, Dxb2, der gav sort
stor fordel, anbefaler Kasparov 23. Dg2! Dette
gav for eksempel hvid stor fordel i korrespon-
dancepartiet Jørn Sloth - Sterup, 1984 efter
23. -, Db3 24. Lc2, Db4 25. Ld2, Sc4 26. Sxc4,
Dxc4 27. Tfe1.

19. -, Sxg3! 20. Tf3.
20. Kxg3, Lxe5† 21. Kf3, b4 ser heller ikke

tillokkende ud.
20. -, Lxe5 21. Saxb5, Dh4 22. exf5, Lxf5

23. Ta4, Le4! 24. Txf8†?
Efter dette får sort en brik mere med i angre-

bet, mens hvid mister en vigtig forsvarsbrik.
Nødvendigt var 24. Sxe4!? og nu fører to vari-
anter til stilling med marginal materiel fordel
for hvid, men med dårlig officerskoordination
og deraf godt modspil for sort:

a) 24. -, Se2†!? 25. Kh1, Txf3 26. Dxe2,
Txh3† 27. Lxh3, Dxh3† 28. Kg1, Tf8 29. Sf6†
(29. Dg2, Lh2† 30. Kh1, Tf1† 31. Dxf1, Dxf1†
32. Kxh2, Dxb5 med lige spil) 29. -, Txf6 30.
Ta8†, Kg7 31. Ta7†, og sort kommer ikke ud af
skakkerne, da 31. -, Kf8 32. Ta8†, Ke7 33. Ta7†,
Kd8 34. Ta8†, Kd7 35. Ta7†, Kc8? 36. Lf4!
vinder for hvid.

b) 24. -, Sxe4† 25. Kg1, Txf3 26. Dxf3, De1†
27. Df1 (27. Lf1? Dxc1 og sort vinder) 27. -,
Dg3 28. Txe4, Dh2† 29. Kf2, Tf8† 30. Ke2,
Txf1 31. Kxf1, Dg3.

24. -, Txf8 25. Kg1.
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25. -, Se2†!
Rømning af g3.
26. Dxe2, Dg3 27. Lf4, Dxf4 28. Lxe4, Dg3†

29. Kh1, Tf1†.
Med mat i næste træk. 0-1.

Med afbud fra Kasparov, Kramnik og Anand
befandt den engelske stormester, Michael
Adams sig pludselig i favoritrollen. Det så han
ud til at have det fint med i de indledende run-
der, og i 3. runde gik Adams alene i spidsen via
en sejr over en dårligt startende Gelfand:

Boris Gelfand, Rusland (2703)
Michael Adams, England (2742)

Spansk   C88

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, a6 4. La4, Sf6 5.
0-0, Le7 6. Te1, b5 7. Lb3, 0-0 8. h3, Lb7 9.
d3, d6 10. a3, Sa5.

Adams har stor erfaring i disse spanske stil-
linger. Mange gør som Gelfand og forsøger at
undgå det farlige Marshall-angreb, men Adams
har også en god fornemmelse for de lukkede
spanske opstillinger.

11. La2, c5 12. Sc3, Sc6 13. Se2.
Kasparov spillede 13. Lg5 mod Adams i

Linares 1999. 13. Sd5 har også været spillet.
Gelfands idé er vist ny, men ser ikke overbe-
visende ud.

13. -, Lc8 14. Sg3, Le6 15. Sf5?!
Adams kritiserede efterfølgende dette, men

ser heller ingen problemer for sort efter 15.
Lxe6, fxe6 16. c3.

15. -, Lxf5 16. exf5, Dd7 17. g4, h6 18. c3.
Efter et udlæg på kongefløjen beslutter hvid

sig alligevel til at spille på dronningfløjen. En
anden mulighed var 18. Sh2, Tfe8 19. h4, hvor-
på Adams havde planlagt 19. -, Sh7 20. Sf3,
Lf8 fulgt af d5, for at spærre løberen på a2 inde.

18. -, Tfe8 19. b4, cxb4 20. cxb4, Ld8?!
20. -, a5 var ifølge Adams mere nøjagtigt, da

hvid nu har en mulighed for at spille 21. Le3,
a5 22. Dd2, der tvinger sort til at holde skarpt
øje med ofre på h6.

21. Lb2?, a5 22. bxa5, Lxa5 23. Te2, Lb6
24. Db3?, Db7! 25. Dd1.

En kraftig indrømmelse, men hvid kan selv-
følgelig ikke tillade sig at tabe to træk på denne
måde.

25. -, Ta4 26. Tc2, Se7 27. Sh2, Sed5 28.
Df3, Tf4 29. Dg2, e4.

Hvid er færdig. Se blot på, hvor lidt hvids
officerer koordinerer. Det ser jo så nemt ud, når
det fungerer for Adams på den måde, som det
gør her. Hvids bedste chance var nu 30. d4,
men det ser ikke kønt ud.

30. Te1.
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30. -, Txf2! 31. Txf2, Sf4 32. Dg3, Lxf2†
33. Kxf2, Sxd3† 34. Kf1, Sxb2 35. h4, Dd7!

Bareev tilbage i storform
Med Corus 2002 fejrede Wijk aan Zee sit 64 års jubilæum
AF STEFFEN PEDERSEN

nering i Wijk aan Zee, Corus. Turneringen star-
tedes helt tilbage i 1938 og kunne dermed fejre
stor fødselsdag med symbolske 64 år.

Fra sponsorerne var der da også en glædelig
fødselsdagsgave i form af en forlængelse af
sponsoratet og en garanti for, at Corus-turne-
ringen også eksisterer de næste tre år – og for-
mentlig også endnu længere. Den hollandske
afdeling af Corus – en 1999 sammensmeltning
af British Steel og Hoogovens – meddelte, at de
trods generelle økonomiske problemer i stål-
industrien havde valgt ud af deres eget budget
at støtte turneringen også fremover.

Disse ord overskyggede i nogen grad de pro-
blemer, arrangørerne havde haft op til turne-
ringsstart. Anand havde på forhånd sagt nej tak
til en invitation, da han havde håbet på at skulle
forsvare sin FIDE VM-titel, og derfor ikke øn-
skede at bekymre sig om, hvorvidt det overho-
vedet ville blive muligt at spille. Kramnik afvi-
ste også deltagelse, da han skulle have spillet
‘Man vs. Machine’ match mod Deep Fritz i
Bahrain, hvilket endnu en gang måtte udsættes.
Ponomariov og Ivanchuk, der i sidste ende kva-
lificerede sig til FIDE VM-finalen, måtte natur-
ligt nok melde afbud, og til slut måtte også
Kasparov melde fra på grund af sygdom.

Der var dermed lagt op til et noget mere kom-
pakt felt med flere potentielle vindere og måske
sågar en hollandsk triumf. I Elo-rækkefølge så
det således ud: Adams (England), Morozevich
(Rusland), Leko (Ungarn), Bareev (Rusland),
Gelfand (Israel), van Wely (Holland), Kasim-
dzhanov (Uzbekistan), Khalifman (Rusland),
Lautier (Frankrig), Dreev (Rusland), Grischuk
(Rusland), Piket (Holland), M.Gurevich (Bel-
gien) og Timman (Holland).

På forhånd var det vel ikke helt urealistisk at
van Wely kunne blande sig i topstriden. Van
Wely er dog generelt meget ustabil, og det skulle
hurtigt vise sig ikke at blive hans turnering. Efter
nederlag til Leko i 1. runde var der lagt op til
prestigeopgør i 2. runde:

Loek van Wely, Holland (2697)
Jan Timman, Holland (2605)

Benoni   A64

Van Wely og Timman har ikke det bedste
forhold indbyrdes. Når de to mødes er det mere
end et skakparti: det er også en kamp om, at
vise, hvem der er etter i Holland.

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. g3, c5 4. d5, exd5 5.
cxd5, d6 6. Sc3, g6 7. Lg2, Lg7 8. Sf3, 0-0 9.
0-0, a6 10. a4, Te8 11. Sd2, Sbd7 12. h3, Tb8
13. Sc4, Se5.

13. -, Sb6 er Watsons anbefaling i hans frem-
ragende bog om Moderne Benoni (Gambit,
2001).

14. Sa3, Sh5 15. e4, Tf8 16. Kh2, f5 17. f4,
b5 18. axb5, axb5 19. fxe5?!

D

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h



SKAKBLADET 2002, SIDE 91, NR. 4   .   11

En sidste nøjagtighed, der afviser alt hvidt
modspil.

36. Kg2, Sd3 37. Tf1, e3 38. g5, hxg5 39.
hxg5, Sh5. 0-1.

Adams måtte dog hurtigt sætte tempoet ned, og
den gode start blev fulgt af udelukkende re-
miser i runderne 4-10. Det gav Bareev og Gris-
chuk muligheden for at gå forbi. Grischuk fik i
4. runde nedenstående gave af van Wely, der på
dette tidspunkt lignede en spiller tæt på et totalt
sammenbrud:

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

Loek van Wely - Alexander Grischuk
Stilling efter 15. -, Lg4.

16. h3?, Lxh3 17. Lxh3, Dxd5.
Med solid merbonde og gevinststilling. Til

van Welys fortjeneste skal det siges, at han fik
en ganske udmærket stilling – hvis det ikke lige
var fordi han manglede en bonde! Sort vandt i
44 træk. Det var vist den tyske stormester
Lobron, der efter partiet forklarede, at han en-
gang havde spillet 15. -, Lh3!? 16. Lxh3, Dxd5
med samme stilling, men altså med den væ-
sentlige forskel, at materialet her er lige!

Bareev kom godt i gang, og efter 10 runder
førte russeren alene med 7 point, men så skete
følgende i 11. runde:

Alex. Khalifman, Rusland (2688)
Evgeny Bareev, Rusland (2707)

Fransk    C10

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, dxe4 4. Sxe4, Sd7
5. Ld3, Sgf6 6. De2, c5 7. Sxf6†, Sxf6 8. dxc5,
Lxc5 9. Ld2, 0-0 10. 0-0-0.

Rubinstein/Burn opstillingen med 3. -, dxe4

er højeste mode på topplan i øjeblikket. Den
generelle holdning er, at sort normalt er tilfreds
med remis. Det giver den solide opstilling gode
chancer for at opnå, medmindre hvid er parat til
at løbe nogle risici i åbningen, og det giver ofte
sort modchancer. Khalifmans træk ligner ved
første øjekast en fejl, da sort nu har mulighed
for et dobbeltangreb på to hvide udækkede
bønder.

10. -, Dd5.
10. -, Dc7 er mere solidt.
11. Kb1.

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

11. -, Dxg2?
I min bog, The Main Line French: 3 Nc3

(Gambit, 2001), angiver jeg dette som risika-
belt. Jeg angiver i stedet en enkelt variant med
11. -, e5!, men dette bør selvfølgelig analyseres
grundigere.

12. Sf3, Dxf2 13. De5, Le7.
13. -, Dxf3 14. Dxc5, b6 15. Dg5, h6 16.

Dh4, Dh5 17. Dg3, Kh8 18. Thg1, Tg8 19.
Tdf1, Lb7 20. Lc3 gav hvid et meget farligt
angreb med mere end tilstrækkelig kompensa-
tion for de to bønder i Ivanisevich - Supatashvili,
Panormo 1998.

14. Tdf1, Dc5 15. Dg3, Sh5.
Kindermann angiver 15. -, Ld6!? som en

anden mulighed, men hvid beholder fortsat kraf-
tigt angreb efter 16. Dg2.

16. Dh3, g6 17. Thg1, Sf4?
Overser muligvis hvids 20. træk, men alle-

rede er den sorte stilling meget vanskelig. 17. -,
Lf6 18. Sg5, Db6 var nok sorts bedste chance

18. Lxf4, e5 19. Dh6, exf4 20. Tg5.
Sort opgav. Flytter dronningen følger 21. Tg5

og på 20. -, f5, afgør 21.Txg6†. 1-0.

Corus 2002, A-Gruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

1. Evgeny Bareev, Rusland ................... 2707 • ½ ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 9
2. Alexander Grischuk, Rusland ........... 2671 ½ • 0 1 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 8½
3. Michael Adams, England .................. 2742 ½ 1 • ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 8
4. Alexander Morozevich, Rusland ....... 2742 ½ 0 ½ • ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 1 8
5. Alexander Khalifman, Rusland ......... 2688 1 0 ½ ½ • ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 7½
6. Peter Leko, Ungarn ........................... 2713 0 1 ½ ½ ½ • ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 7
7. Alexander Dreev, Rusland ................ 2683 0 ½ ½ ½ ½ ½ • ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 6
8. Boris Gelfand, Israel .......................... 2703 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ • 0 1 0 1 ½ ½ 6
9. Jeroen Piket, Holland ........................ 2659 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 • ½ ½ 1 ½ ½ 6

10. Joel Lautier, Frankrig ........................ 2687 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ • 1 ½ 1 ½ 6
11. Jan Timman, Holland ........................ 2605 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 • ½ ½ 1 6
12. Mikhail Gurevich, Belgien ................ 2641 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ • 1 ½ 5½
13. Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistan .. 2695 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ 0 ½ 0 • 1 4½
14. Loek Van Wely, Holland .................. 2697 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 • 3

     Kategori 18         Ratinggennemsnit 2688

Hvis dette ikke var afskrækkelse nok, så se hvad,
der skete i 12. runde:

Alex. Morozevich, Rusland (2742)
Loek van Wely, Holland (2697)

Fransk   C10

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, dxe4 4. Sxe4, Sd7
5. Ld3, Sgf6 6. De2, c5 7. Sxf6†, Sxf6 8. dxc5,
Lxc5 9. Ld2, 0-0 10. 0-0-0, Dd5 11. Kb1,
Dxg2? 12. Sf3, Dxf2 13. De5, Sd7.

Sådan har van Wely faktisk spillet i et blind-
parti mod Anand. Van Wely er ofte meget kon-
sekvent i disse skarpe varianter og tror på sine
egne ideer. Men efter min mening også en anelse
naiv. Der er klare paralleller til partier mod
Shirov i det skarpe Perenyi-angreb i Najdorf-
varianten i Siciliansk, hvor van Wely også flere
gange har måttet strække våben efter dårligt at
være kommet i gang.

14. Lxh7†, Kxh7 15. Dh5†, Kg8 16. Thg1,
Le3 17. Lxe3!

Anand spillede 17. Lc3 og vandt. Derpå hav-
de van Wely sikkert noget parat.

17. -, Dxe3 18. Tg3, Dc5.
Sort er også uden forsvar efter 18. -, Sf6 19.

Dh4, Se4 20. Sg5, Dxg5 21. Txg5, Sxg5 22.
Dxg5.

19. Dh6. 1-0.

I den afsluttende 13. runde var de to førende,
Grischuk og Bareev, begge sort. Grischuk mag-
tede ikke at besejre Lautier, og det gav Bareev
lejlighed til at snuppe turneringssejren alene ved
at besejreKasimdzhanov.

Med denne gevinst afsluttede Bareev sin klart
største turneringstriumf i de senere år. 35-årige
Bareev har længe tilhørt den absolutte elite med
det skaklige højdepunkt som verdenstreer for ti
år siden, kun overgået af Kasparov og Karpov.

Et andet flot comeback blev gjort af Michael
Krasenkow, der nu stiller op med polsk pas.
Krasenkow nåede for et par år siden akkurat op
i top-10 med et Elo-tal pænt på den anden side
af 2700, men røg så ind alvorlig nedgangs-
periode, der sænkede den russiske emigrants
elo-tal til under 2600.

Nu er Krasenkow måske igen på vej tilbage,
da han vandt B-gruppen alene med 8 point af
11 mulige foran Nijboer (Holland) og Ivan
Sokolov (Bosnien) med hver 7 point.
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Bareev – et comeback.
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Stormester i k-skak
fter flere forgæves forsøg er det nu lykke-
des mig, at score de nødvendige normer for

Sd7 i stedet for det korrekte Ld7. Det kostede
en bonde, men heldigt nok fik jeg initiativ og
holdt remis med en trækgentagelse. Det blev
derefter til to korte og korrekte remiser med
sort. Mod japaneren Sakae Ohtake kom jeg ind
i min yndlingsvariant i kongeindisk og fik en
pæn fordel, som efter 65 træk gav sejr. Selv om
det er mange træk, var vi færdige med partiet
allerede efter fem måneders spil, da vi begge
spillede hurtigt.

Mod skotten Tom Craig var jeg heldig. Han
satte ved en skrivefejl en centrumsbonde i slag,
og så var partiet ikke til at redde.

Herefter blev det til endnu tre korte og kor-
rekte remiser med sort. Min score var herefter
5/8, og de tre restende partier skulle vindes for
at opnå GM-normen. Det lykkedes, og det blev
samtidig mine tre bedste partier i turneringen.

Mod Yoav Dothan fra Israel ofrede jeg en
bonde og fik et mægtigt angreb, som han ikke
kunne stoppe. Under partiet blev hans søn, som
er soldat i den israelske hær alvorligt såret, og
Yoav måtte tage en særlig ferie, mens sønnen
kom til hægterne. Mod den tidligere russer
Anatoli Sirota, som nu er bosiddende i og spil-
ler for Australien, kom vi også ind i min ynd-
lingsvariant i kongeindisk, og det blev til en
gevinst i et rigtig godt parti. Dette parti vandt
jeg endda to gange, idet han midt i turneringen

opgav alle sine partier p.g.a. en kontrovers med
en spiller. Alle fik noteret 1-taller på den offi-
cielle turneringstavle hos ICCF, men så fik vi
pludselig at vide fra turneringslederen, at opgi-
velsen var trukket tilbage, og at Sirota fortsatte.
Det er nok hans holdleder, der har trukket i trå-
dene, idet det ville gøre opgaven umulig for
resten af holdet, hvis en spiller får 0 i alle par-
tier.

Det blev til et vældigt kongeindisk bråvalla-
slag mod islændingen Jon Arni Halldorsson.
(Partiet er kommenteret som nummer to neden-
for).
Der var en del udskiftninger undervejs på det
danske landshold, der nu har afsluttet alle sine
partier. Scoren blev så flot som 39½/66 sva-
rende til 60%, og vi ligger p.t. på 2. pladsen. Vi
afventer, at konkurrenterne afslutter deres re-
sterende partier, men der er en pæn chance for,
at Danmark kvalificerer sig til den første e-mail
OL finale, som skal starte i efteråret 2002.

Miguel Najdorf Memorial A
Denne invitationsturnering er arrangeret af det
argentinske forbund LADAC, og det var Søren
Peschardt, som skaffede invitationen til både
Jens Hartung Nielsen og undertegnede. Turne-
ringen afholdes til ære og minde om den store
GM Najdorf, som Bent Larsen havde et tæt

Fra Miguel Najdorf Memorial:

Arne Bjørn Jørgensen (2508)
Soares de Sa Ermano (2492)

Kongeindisk    E90

1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7 4. e4, d6 5.
Sf3, 0-0 6. h3!?

Denne variant anvender jeg ofte både i nær-
og i k-skak. Bent Larsen og Carsten Høi bru-
ger den også, og Curt Hansen var ved at slå
Kasparov med den i et berømt parti fra mat-
chen på Tåsinge slot 1990. I OL-turneringen
gav den sejre imod Ohtake fra Japan og Sirota
fra Australien. Måske skulle jeg skrive en bog
om varianten?

6. -, e5 7. d5, Sa6 8. Lg5, De8 9. g4, Sd7 10.
Tg1, Kh8 11. Dd2, Sdc5 12. 0-0-0, Ld7 13.
Kb1, f6 14. Le3, Tg8 15. Se1.

Min specialvariant. Springeren kan ompla-
ceres til c2 eller d3 og medvirke i forsvaret,
eller via g2 komme til h4 og medvirke i et
kongeangreb.

15. -, Sb4?!
Ermano har set mine tidligere partier og for-

søger sig med en nyhed. I de øvrige partier har
modstanderne valgt f5. F.eks følgende: 15. -,
f5 16. gxf5, gxf5 17. f3, Df7 18. Sc2, Lf6 19.
Txg8†, Txg8 20. b4, Sa4 21. Lxa7!? med lille
hvid fordel. En bonde er en bonde! 21. -, Tg3
22. Sxa4, Lxa4 23. b5, Sc5 24. Lxc5, dxc5 25.
Df2!, Lxc2† 26. Kxc2, Lh4 27. Ld3!, fxe4 28.

Lxe4, b6 29. Dd2. Planen er fremstød med
enten d- eller a-bonden for at underminere sorts
bondeø. 29. -, Dg7 30. Dd3, Le7 31. Lf5, Dg5
32. Lxh7! med aførende fordel. Det træk kræ-
vede lange, præcise analyser, for sort får et far-
ligt modangreb, men to bønder er to bønder!
32. -, Tg2† 33. Kb3, e4! 34. Lxe4, Lf6 35.
Db1, De3† 36. Td3, De2 37. d6!, cxd6 38.
Txd6, Ld4 39. Td7, Dd2. Så er der mat i 5
træk! 40. Th7† Kg8 41. Ld5†, Kf8 42. Df5†,
Lf6 43. Dxf6†, Ke8 44. De7 mat. 1-0, ABJ -
Nikolaj Gritsayenko Vladimir, 7. Østersøtur-
neringen 1997.

16. Sb5!
Det truer på c7, og hvis sort slår på b5, har

springerne svært ved at finde plads nogen steder.
16. -, Sba6.
16. -, Lxb5 17. cxb5, Sxa2 hvad ellers? 18.

Lxc5, dxc5 19. Kxa2 og vinder; 16. -, a5 17.
Lxc5, Lxb5 18. cxb5, dxc5 19. a3 igen med
afgørende fordel.

17. f3.
Sorts angreb er stoppet, og hvid kan i ro og

mag opbygge sit eget angreb.
17. -, Sa4.
17. -, f5 18. gxf5, gxf5 19. Lxc5, Lxb5 20.

cxb5, Sxc5 21. Sd3, Sxd3 22. Lxd3 med hvid
fordel; 17. -, Df7 18. Sd3, Sxd3 19. Lxd3, Sc5
20. Sxc7 atter med hvid fordel.

18. h4.
Hvid spiller på begge fløje. 18. Sxa7, bonde-

rovet som i ovennævnte parti, giver kun lille

fordel: 18. -, Sb6 19. Lxb6, cxb6 20. Sb5, Lxb5
21. cxb5, Sc5 22. Lc4.

18. -, Sb6.
Eller 18. -, f5 19. g5, fxe4 20. fxe4, Tf8 21.

Le2, Sb6 22. Dc2med nogen hvid fordel.
19. b3, Lxb5.
Den generende hvide springer fjernes, men

i stedet kommer en bondekæde, der ikke lev-
ner sorts springere meget plads. 19. -, f5 20.
Sc2, f4 21. Lf2, Df7 22. g5, Tgd8 23. h5, gxh5
24. a4, Sc8 25. Th1 er fint for hvid.

20. cxb5, Sb8.
Dette er sorts 9. springertræk, og den er vendt

tilbage til stalden! 20. -, Sc5 21. Tc1, De7 22.
Lxc5, dxc5 23. Sd3, Sd7 24. g5, Tgf8 25. Lh3,
f5 (25. -, b6 26. h5, gxh5 27. Dh2) 26. h5, fxe4
27. fxe4, gxh5 28. Th1, c4 29. bxc4 vinder.

21. g5, f5.
Hvid vinder efter: 21. -, a6 22. Tc1, Dd8 23.

h5, fxg5 24. hxg6, Lf6 25. gxh7, Tg7 26. Lh3;
21. -, fxg5 22. hxg5; 21. -, Tf8 22. Tc1, f5 23.
h5, gxh5 24. Txc7, f4 25. Lxb6, axb6 26. Df2.

22. Tc1.
Der spilles både på den svage c-linie og på

et kongeangreb.
22. -, f4.
Hverken 22. -, S8d7 23. h5, gxh5 24. Lh3,

f4 25. Lf2, eller 22. -, c6 23. bxc6, bxc6 24.
dxc6, Sxc6 25. Lb5 duer for sort.

23. f2,De7 24. h3.
Så fik denne lidt indeklemte løber al den

plads, man kan forlange.

AF ARNE BJØRN JØRGENSEN

at opnå titlen stormester i korrespondanceskak,
eller på udenlandsk CC GM.

Titlen er nået efter at have opfyldt reglen om
at score to GM-normer på minimum 24 partier.
Det er også en betingelse, at fem af partierne er
spillet mod stormestre eller spillere med over
2600 i rating. Dog kan to SIM erstatte en GM.

I den indledende runde til den 1. e-mail Olym-
piade spillede jeg 1. bræt på det danske lands-
hold, og nåede lige kravet for en GM-norm med
scoren 8/11 opnået med 5 gevinster og 6 re-
miser. Den 2. GM-norm blev scoret i invitations-
turneringen Miguel Najdorf Memorial A med
scoren 8½/13 opnået med 4 gevinster og 9 re-
miser. Desuden har jeg et igangværende parti,
som ser godt ud.

14. e-mail OL
Turneringen startede den 25/9-2000, og hol-
dene, der består af 6 spillere blev fordelt i lige
stærke puljer med 12 lande i hver. De tre bedste
hold i hver pulje kvalificerer sig til OL-finalen.
Det er lidt usædvanligt med et ulige antal par-
tier i k-skak turneringer, og det betød, at jeg
kun fik fem hvide partier og seks sorte.

Starten var noget uheldig. Mod Svend Teich-
meister fik jeg som hvid noteret hans træk som

E
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Sort er tæt på at være i træktvang. Hvid kan
vælge mellem flere forskellige gevinstmetoder:
1) fortsat tryk på c- linien v.h.a. Dronningen.
2) Kombinationsangreb med Sxf4. 3) Konge-
angreb med oplukning v.h.a. h5. Men sort
havde fået nok, og opgav i en stilling, hvor der
kun er byttet et par lette officerer af. 1-0.

EM/OL 14/G2 - bræt 1:

Jon Arni Halldorsson (2482)
Arne Bjørn Jørgensen (2462)

Kongeinsdisk    E97

Partiet har også været offentliggjort i det ir-
ske k-skak blad ChessMail. Dette tidsskrift kan
varmt anbefales – jeg regner det for verdens
bedste k-skak blad inkl. Tim Hardings glim-
rende hjemmeside.

1. d4, Sf6 2. Sf3, g6 3. c4, Lg7 4. Sc3, 0-0 5.
e4, d6 6. Le2, e5 7. 0-0, Sc6 8. d5, Se7 9. Sd2,
a5 10. a3, Sd7 11. Tb1, f5 12. b4, Kh8 13.
Dc2, Sf6 14. f3, axb4 15. axb4, c6 16. Kh1, f4
17. dxc6, Sxc6 18. Sb5, De7.

Til dette parti brugte jeg for en gangs skyld
en bog, nemlig John Nunn & Graham Burgess’
The New Classical Kings Indian fra 1997. Jeg
havde fundet en forbedring i træk 22, og den
prøvede jeg at styre hen til. 18. -, Le6 19. Td1,
De7 er den normale trækfølge.

19. Td1, Le6.
19. -, Td8 20. Tb3, Le6 21. Sb1, Tac8 22.

Dd2, Se8 23. S1c3, Sc7 24. Sxd6! (24. Lb2,
g5 25. Sd5, Lxd5 26. exd5, Sxb5 27. dxc6,
Sd4 28. Lxd4, exd4 29. cxb7, Dxb7 30. Ld3,
d5 31. c5, Txc5 32. bxc5, Dxb3 33. Tc1, Tc8
34. c6, Da3 35. h4, Dd6 36. De2, Lf6 37. Lf5,
Tc7 38. De8†, Kg7 39. Dh5, De7 40. hxg5,
Lxg5 41. Dxh7†, Kf8 42. Dh8†, Kf7 43. Dh5†.
1-0, Notkin - Korotylev, Moscow 1994) 24. -
, Df8 25. Tb1, Se8 26. Scb5, med fordel for
hvid ifølge Nunn.

20. Sb3.
20. Sf1?!, Tfd8 21. Ld2, g5 22. Le1, Lf8!

23. Lf2, Dg7 24. g4?, h5 25. h3, Dh7! og sort
vandt i Lputian - Dolmatov, Rostov 1993.

20. -, Tfd8 21. Dd2, Lf8 22. Sa5.
22. Sa3, Tac8 23. Sa5, Sb8 24. De1, b6 25.

Sb3, og hvis vandt i Ruban - Dolmatov, Novo-
sibirsk 1993.

22. -, Df7!
Dette var min åbningsforberedelse. Sort får

med et modangreb på c4 tid til sit kongeangreb,
mens hvid etablerer tryk på d6. 22. -, g5 23.
Sxc6, bxc6 24. Sc3, d5 er lille hvid fordel ifølge
Ruban.

23. Dc3, g5.
Ethvert frit træk for sort skal bruges på kon-

geangreb i disse skarpe kongeindiske varian-
ter.

24. c5, Sxa5 25. bxa5, Tac8 26. La3.
Sort har udlignet, f.eks. 26. Sa7, Ta8 27.

Sb5, Tac8 med trækgentagelse.
26. -, g4 27. Td2.

venskab med. Den startede den 12. marts 2001.
Apropos Sørens glimrende indsats, så synes jeg,
at det er ærgerligt (på trods af sparetider), at
DSU var ved at spare den årlige tur væk for k-
skak chefen til ICCFs kongres. Derved ville vi
som en af verdens stærkeste k-skak nationer
ikke alene gå glip af indflydelse på beslutnin-
ger, der træffes, men også af at kunne opbygge
de forbindelser og kontakter, som skaffer in-
vitationer til de mange memorials og andre
invitationsturneringer. Men heldigvis besindede
hovedbestyrelsen sig og omgjorde sin beslut-
ning.

I denne turnering var mit mål at score den 2.
og afgørende GM-norm, og ikke så meget tur-
neringssejren. Kravet var 8½/14, dvs. +3 (f.eks.
3 gevinster og ingen tab). Derfor gik jeg efter
sikkert spil i alle partierne og håbede så på
gevinstmuligheder i et par af partierne.

Der var al mulig medgang i starten af turne-
ringen: Det blev til en kort remis med sort mod
Joel Clemente fra Spanien. José Ramon Crespo
flyttede et tårn væk fra dækningen af en bonde,
og dermed var det parti i praksis vundet. Turne-
ringens højest ratede spiller GM Rubén Ber-
dichesky stoppede med at spille efter 15 træk.
Han gav ikke nogen grund hertil og tabte der-
med det ene parti efter det andet på tidsover-
skridelse – en kedelig og utilfredsstillende sejr,
men den tæller med i regnskabet. Altså en
kanonstart med 2½/3, og ‘blot’ en sejr mere, så
var titlen i hus.

Men så let gik det ikke. German Benz fandt
en teoretisk nyhed i en variant i fransk, som jeg
ellers har brugt som et remisvåben i to andre
partier. Derefter måtte jeg ofre en bonde, og
holdt med det yderste af neglene partiet remis.
Mere planmæssigt blev det til forholdsvis korte
remiser mod Lopepe, Serge Vinot og Gomez.
Med hvid fik jeg en lille fordel mod César
Blanco fra Guatemala, men han forsvarede sig
korrekt, og jeg måtte nøjes med remis.

Josep Mercadal Benejam har jeg både spillet
mod i en Master Norm turnering i 1995 og i
ovennævnte OL turnering, og begge gange blev
det til korte remiser med sort. Jeg havde igen
sort og tilbød tidligt remis, men denne gang
ville han spille mere, og jeg kom i store vanske-
ligheder. Med et kvalitetsoffer lykkedes det dog
at skabe modspil mod en åben kongestilling og
en deplaceret springer, og han måtte nødtvun-
gent erkende remisen. Næste gang håber jeg at
få hvid mod ham!

I det rene danskeropgør mod Jens Hartung
Nielsen gik vi frisk til makronerne. Jeg ofrede
en bonde som sort i en voldsom kongeinder, og
efter et upræcist tårntræk af Jens fik jeg initiati-
vet. Han kom dog stærkt igen, og i en uklar
stilling tilbød jeg remis, og han accepterede.
Hans muligheder for en GM-norm ser også
ganske lovende ud!

Mod GM Alfredo Mozzino fra Argentina
havde jeg fundet en forstærkning af teorien i
træk 22 i den spillede variant i modtaget dron-
ninggambit. Han tilbød derefter straks remis,
men jeg forsøgte at få mere ud af det, men måtte
desværre erkende, at han reddede sig ud i et lige
tårnslutspil.

Partiet mod Ermano de Sa blev en positionel
triumf for hvid (kommenteret nedenfor).

José Eduardo Mastos de Oliveira Maia fra

�

Arne Bjørn Jørgensen
– ny stormester i k-skak
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24. -, Lf8.
Spillet for at få dækket c7. 24. -, Te8 25. h5,

gxh5 26. Lf5, a6 27. Th1 duer heller ikke.
25. a4, Dd8.
25. -, a5 26. Le6, Tg7 27. Lxb6, cxb6 28.

Tc8 med træktvang. Ingen af sorts brikker kan
rykke uden at tabe materiale.

26. Sd3.
Så er der tid til at få springeren i spil, og

samtidig at få forbundet tårnene.
26. -, Tg7 27. Tc2.
En anden gevinstvej var 27. Sxf4, men jeg

tager den sikre positionelle løsning.
27. -, Sc8.
Begge heste er nu staldet op, og sort er klar

til at stige af hesten.
28. Tgc1.
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Brasilien skrev, at han blev ramt af hjerne-
lammelse som barn. Alligevel har han formået
af få en god stilling som Controller i et stort
firma, og at blive IM i K-skak – imponerende!
I efteråret 2001 fik vi meddelelse om, at han
trak sig ud af turneringen p.g.a. sygdom, og at
alle hans resterende partier ville blive dømt re-
mis medmindre vi med analyser sendte en ind-
stilling om gevinst. Som hvid havde jeg ofret
en bonde og var ved et få etableret en stærk
centrumsbonde, men var det nok til gevinst?
Jeg indsendte mine analyser, og det blev af en
cubansk IM’er bedømt remis, selv om han be-
mærkede, at hvid havde fordel. Derefter benyt-
tede jeg mig af retten til at appellere denne dom
suppleret med yderligere meget grundige ana-
lyser, og i 2. runde dømte IM Claudio Minzer
fra Argentina partiet vundet for mig. Med denne
gevinst var de nødvendige 8½ point til GM-
normen scoret.

Tilbage har jeg endnu et parti med sort mod
Orlando Yanes, og med en garderet merbonde
i centrum er der gode gevinstchancer. Turne-
ringen er ikke afsluttet, og med en forventet
slutscore på 9½ giver det sikkert en placering
mellem de fem første.

At spille K-skak på højt niveau
Hvad skal der til for at blive en stærk k-skak-
spiller? Efter min mening er der naturligvis først
og fremmest de personlige egenskaber, som at
kunne lægge en strategi for et parti på langt
sigt, at kunne analysere systematisk og krea-
tivt, at have stor tålmodighed, stædighed, disci-
plin og grundighed, samt at kunne arbejde me-

get præcist og nøjagtigt uden at lave sjuskefejl
i såvel analyser som noteringen (‘boghol-
deriet’). Dertil skal man have en forstående fa-
milie og en stabil jobsituation, der giver mulig-
hed for at afse 2-4 timer om dagen til k-skak.

Det kræver også, at man sætter sig godt ind i
turneringsreglerne, og følger dem nøje, ellers
kan man nemt komme ud i forskellige kontro-
verser. Det gælder f.eks. rykkerproceduren, når
en spiller bruger mere end 14 dage på et træk.
Den overordnede regel er stadig ICCF’s glim-
rende motto AMICI SUMUS, som er latin og
betyder ‘vi er venner’, og angiver den rette ånd,
som turneringerne skal spilles i.

Og så skal man lære af sine fejl. Når et parti
er færdigt, og det gælder naturligvis især tabs-
og remispartier, så skal man se det grundigt igen-
nem og finde ud af, hvorfor man ikke vandt
det! Måske skal den pågældende variant ud-
skiftes, eller der skal skiftes til en anden åb-
ning.

Udstyret skal også være i orden. I top k-skak
kommer man ikke uden om at anvende en stærk
computer, have internetadgang og email-mu-
lighed, bruge et databaseprogram (jeg bruger
ChessBase), og at opbygge skakdatabaser in-
klusive alle de nye partier fra både nær- og k-
skak, f.eks. fra TWIC (The Week In Chess),
Kooij (hollandsk side) og ICCF. Analyse-
programmer er også nødvendige til at checke
varianter, mens de slet ikke duer til at lægge
strategi. Jeg bruger selv Junior 7, som er stærk
i det dynamiske spil og Fritz 7, som er stærk i
kombinationsspillet. Åbningsbaser og slutspils-
baser er andre muligheder, som hænger direkte

30. a6.
30. Tb6, Te8 31. Txe6!, Txe6 32. exd5,

Te8 33. d6, Tg7 34. Lb2, Dh4 35. Dc1, gxf3
36. Lxf3, e4 redder ikke hvid.

30. -, bxa6.
Men ikke 30. -, g3 31. h3, bxa6 32. Da5,

Lxh3 33. gxh3, Dxh3 34. Lf1.
31. Da5, Df7.
Sorts angreb kommer ikke videre lige nu,

og dronningen må hjælpe til i forsvaret mod
den hvide dronning og springer. Se f.eks. 31.
-, Tdd7 32. c6; eller 31. -, g3 32. h3, Se8 33.
Sc6, Tdd7 34. Sxe5.

32. Tb6.
Truer med Txe6.
32. -, Te8 33. Sc6, Sd7!
Forsvarer e5 og angriber samtidig Tb6 og

bonden på c5.
34. Txa6, Tcc8.
Men ikke 34. -, Tec8? 35. Sd8.
35. Sa7.
Hvid står også til tabt efter 35. fxg4, dxe4

36. Dc3, Ld5 37. Lb5, e3; og 35. Dc3, d4.
35. -, Txc5!
Sort ofrer en kvalitet og får en formidabel

løber i bytte. Jeg analyserede meget på dette
kvalitetsoffer under DM i Nyborg sammen
med min klubkammerat Lars Laustsen. Det
hjalp ikke specielt på min nærskakpræstation,
der blev ½/5 efter en kort remis i sidste runde.
Det er mit hidtil dårligste resultat.

36. Lxc5, Lxc5† 37. Kh1.

37. Kf1, gxf3 38.Lxf3 dxe4 39.Lxe4 Lc4†
og vinder.

37. -, g3 38. Txe6.
Hvid har ingen brugbare løsninger, f.eks.

38. h3, Lxh3 39. Th6, Le6 40. exd5, Dg7!
41. Th4, Dg5; eller 38. Lf1, dxe4 39. fxe4,
Le3 40. Tdd6, Dh5.

38. -, Dxe6 39. Txd5.
Og nu taber også 39. h3, Ta8 40. Txd5,

Lb6; samt 39. Da1, Ta8 40. Ta2, dxe4 41.
Ta6, Db3.

39. -, Dh3!
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Hvid tillader sort at slutte af med et dron-
ningoffer. 40. gxh3, g2† 41. Kxg2, Tg8† 42.
Kf1, Tg1 mat! 0-1.

�

sammen med f.eks. ChessBase programmet. Og
så er det en god idé at skaffe sig oplysninger om
de kommende modstandere f.eks. ved opslag i
ICCF’s spillerdatabase Eloquery og at finde
partier med modstanderne fra skakbaserne, og
at gennemspille dem.

Så længe den numeriske notation er gældende
for k-skak, bruger jeg af sikkerhedsmæssige
grunde stadigvæk de gamle indstikshæfter, hvor
den aktuelle stilling i hvert parti er sat op, og
hvor feltnumrene er påført, f.eks. skrives 1. d4
som 1. 4244. De traditionelle orange noterings-
hæfter fra DSU er også stadig uundværlige,
sammen med papir og blyant til alle notaterne
og trækkandidaterne.

Lidt medgang skader heller ikke, såsom
modstandernes fejl. Laver de en skrivefejl, el-
ler bytter de om på to partier i analyserne, så
tager jeg det med, men accepterer også uden
brok, at modstanderne indkasserer fordelene ved
mine skrivefejl m.v. (p.t. tre fejl i 294 partier).

Det bærende i det hele er naturligvis, at det er
sjovt at analysere skakpartier og at dyste mod
mennesker fra hele verden. Via denne lille ni-
che i livet følger man med i – på godt og ondt –
hvad der sker mange andre steder i verden.
F.eks. spillede jeg på et tidspunkt med en spil-
ler fra Peru, som tidligere var journalist, men
det var blevet for farligt, så nu var han fotograf,
og han havde bl.a. lige fotograferet den tyske
topmodel Claudia Schiffer! Mens vi spillede
var der en ambassadebesættelse i Lima, og da
han boede lige ved siden af fulgte jeg det fra tæt
hold. I et andet parti mødte jeg den kendte
organisationsmand svenskeren Erik Larsson,
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27. Sa7, Dh5 28. Kg1, g3, og sort vinder.
27. -, Dh5.
Truer g3 og løberoffer på h3.
28. Kg1, d5!
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Nu bliver sorts hidtil svage bonde pludse-
lig til en angrebsbonde!

29. Sa7.
Hvid kan ikke spille 29. exd5, Sxd5 30.

Dc1, g3 31. h3, Se3 32. Lf1, Lxh3 33. gxh3,
Dxf3.

29. -, Tc7.
29. -, d4 30. Sxc8, g3 31. h3, Lxh3 32.

gxh3, Dxh3 33. Lf1, dxc3 34. Lxh3, Txd2
35. Sd6, Ta2 36. Lc1, Txa5 37. Sf7†, Kg8
38. Sxe5, Lxc5† 39. Kf1, c2 40. Txb7, Ta1
giver også sort stor fordel.
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DEBAT

Internationalt

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 495-0356.
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 495-0356.
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 495-0356.
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 495-0356.
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 495-0356.
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.

Pokalturnering på Fyn
Der har i hovedbestyrelsen været noget
debat om der skal være en rating-grænse,
for ‘bredderækken’.

Ifølge turneringsleder John Rendboe er
argumentet for at der ikke er nogen rating-
grænse, at det så er for alle.

Der er ikke nogen mening i at deltage i
bredderækken for et hold med et rating-
gennemsnit på under 2200, som reglerne
er nu.

Altså vil man få en ‘elite-række’ bestå-
ende af hold som tør definere sig selv som
elite, og en bredderække bestående af de
hold, som er smarte nok til at definere sig
selv som ‘lige-under-eliten’ og så nogle
hold, som enten ikke er særlig kloge, eller
som har indset, at konkurrencen er unfair,
og at

de derfor bare deltager for at være med.
For at ‘bredde-rækken’ skal have sin be-

rettigelse, er det simpelthen nødvendigt at
have et fælles ratig-gennemsnit som
grænse, for at det kan være retfærdigt for
alle. Fair konkurrence består kun, hvis der
sikres en ligeværdighed holdene imellem.

Turneringen sidste år var efter sigende
hyggelig, og kvalifikationsturneringen op
til ligeså. Så er det synd, at det skal skæm-
mes af at det ikke er en fair konkurrence i
finalen på fyn.

Hvis basis-spilleren skal have sin beret-
tigelse på fyn – foreslår jeg en grænse på
1800. Det er egentlig ligegyldigt, hvor
grænsen er. Om det er 1900 eller 2000, –
bare der er en grænse. For kun sådan ville
finalen i ‘bredderækken’ være fair konkur-
rence, og kun sådan vil det være muligt, at
have basis-spillere på et hold.

At der så er en grænse i 6. hovedkreds
på 1800, og én på 1900 i andre hoved-
kredse – og ingen på Fyn - tydeliggør for
mig at se, det komplet tåbelige i, at der
ikke findes frem til en fælles-grænse hoved-
kredsene imellem.

At der er flere frivillige, aktive skak-
kræfter, som i frustration over netop dette
relativt simple problem har valgt at resig-
nere og forlade bestyrelsesposter, er grund
nok til, at der hurtigt, i hvert fald inden
næste år, må findes en løsning.

Johnny Larsen,
SK 1968, Århus

ICCF World Cup XIII
Arrangeres af det østrigske forbund og starter i
december 2002. Der bliver 11 deltagere i hver
indledende gruppe og man kan melde sig til
lige så mange, man kan overkomme. Man kan
deltage i både email- og almindelige postgrup-
per.

Tilmelding kan ske til Søren M. Larsen
(adresse nedenfor) senest 1.august 2002. Ind-
skuddet er 100,- pr. gruppe og skal indbetales
på giro 495-0356.

Yderligere oplysninger: www.iccf.com

Ny IM til Danmark
Efter 6 års pause fra k-skakken havde Jan S.
Christensen (Viby J), fået lyst til et come-back
til ‘den fineste form for skak’. Det lykkedes at
få Jan til start i Pat Thorn Memorial – og tilli-
den blev indfriet til fulde, idet Danmark nu har
fået en ny International Mester!

Sådan tilmelder du dig til en
k-skakturnering!
Din tilmelding skal sendes til den respektive
kontaktperson û se listen på denne side!

Men indskuddet skal sendes til vores fælles
girokonto 4950356 (1199-4950356 hvis du
laver en overførsel via PC-bank). Alle indskud-
dene går til undertegnede, og jeg giver derefter
grønt lys til de enkelte turneringsledere. Ind-
skud kan derfor ikke længere betales vha check,
frimærker eller kontanter!!

Husk at oplyse detaljer som turneringsform
(email/alm.post) og evt. emailadresse.

Søren Peschardt

Enkeltmandsturneringen

Veteran DM 2000
Vinder af det 3. computerfri veteran DM bliver
Jens Haagen Hansen. Uden nogen tabspartier
sluttede han med 10 points af 14.

Kun sidste års mester, P.C. Pitters, kan nå op
på samme slutresultat, men korrektionen vil
falde ud til Jens’ fordel. Kurt Stoltze og Aksel
Ros sluttede begge med 9½ points.

Peter Lindegaard

som i hvert brev medsendte mange interessante
beretninger. Det viste sig også, at vi for mange
år siden begge havde deltaget i venskabs-
matcherne mellem Glostrup og Landskrona.

I en landskamp mod Skotland fik min mod-
stander og jeg også udvekslet mange interes-
sante betragtninger om forskelle og ligheder
mellem vores to lande, og det var lige ved at
være mere spændende end partierne. Det er i
øvrigt et godt sted at starte som ny i k-skakken.
Der spilles to partier samtidig mod den samme
modstander. Det er både overkommeligt og
interessant, og så kan man prale af at være på
det danske landshold!

Fremtiden
I den nærmeste fremtid vil jeg så vidt muligt
udelukkende spille Internationalt email-skak.
Den hurtige kommunikation og hurtig afkla-
ring af tvivlsspørgsmål giver en meget mere
intens turneringsform, hvor en turnering er af-
sluttet inden for 1-2 år mod tidligere 3-5 år i
internationale turneringer, hvor man brugte
brevkort. Inden for en overskuelig fremtid kom-
mer der sikkert nye tekniske muligheder som
f.eks. etablering af en server hos verdens-
korrespondanceskakforbundet ICCF, så man
via web-adgang og en personlig adgangskode
direkte opdaterer baserne med sine træk.

Med en CC GM titel får man mange mulig-
heder for turneringstilbud, bl.a. til invitations-
turneringerne, hvor der altid er bud efter at få
GM’er med, således at de øvrige deltagere har
mulighed for at score GM-normer.

I løbet af foråret regner jeg med at deltage i
den nye Champions League holdturnering sam-
men med de øvrige CC-Vikinger (Palle Brat-
holm m.fl.). Hvis Danmark kvalificerer sig til
OL-finalen kunne det også være meget spæn-
dende at kæmpe for OL-medaljer til Danmark
på et forhåbentligt meget stærkt hold – evt.
udelukkende med GM’er. Med de to GM nor-
mer er jeg også kvalificeret til næste WM 3/4-
finale, hvor de tre bedst placerede kvalificerer
sig til WM finalen. Og så er der jo DSU’s
kommende 100 års jubilæumsturnering!

Mulighederne er mange og spændende.

Mere om 14. e-mail OL samt Miguel Najdorf
Memorial, bl.a. samtlige partier, kan findes på
Birkerød Skakklubs hjemmeside:

http://www.birkeroed.webby.dk/forening/
skak/index.htm
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Jacob Aagaard: Excelling at Chess, Everyman
Chess, engelsksproget, 190 sider, 239 kr.

Det er længe siden, jeg har ytret min spæde røst
i dette fine blad. For nylig fandt jeg så en glim-
rende anledning til at begynde igen: Jacob
Aagaard har skrevet et interessant skakværk af
blivende værdi, som jeg følte mig kaldet til at
anmelde. Bogen er engelsksproget og har den
lidt mærkelige titel Excelling at Chess.

Jeg kan egentlig ikke lide titlen, men den er
dog bedre end de mærkater, man ofte giver en-
gelske åbningsbøger såsom: Mastering the...,
Beating the..., Winning with..., Understanding
the..., The complete..., The Ultimate..., Easy
guide to..., The exploding... osv. osv. Titlerne
er som regel ekstremt misvisende. Men ok,
‘excelling’ er ikke den værste, og noget skulle
bogen jo hedde!

Nu hvor jeg alligevel er i gang med at skrive,
vil jeg lige tillade mig et lille surt sidespring.
Grunden til jeg har boykottet Skakbladet i en
periode har – ud over at jeg får min skrivelyst
styret med min daglige spalte på Politiken –
mest været af skuffelse over Dansk Skak Union,
som jeg føler er ved at køre dansk skak helt i
sænk. Det er godt nok ikke blevet bedre de se-
neste år – snarere tværtimod. Men nu er der
blevet så stille, at man slet ikke lægger mærke
til, at der stadig er en union (er der?). At boy-
kotte en (skin)død organisation har jo ikke
megen mening. Så i stedet må man glæde sig
over de små lyspunkter, der stadig er, som f.eks.
den bog, jeg er ved at anmelde. Håber de snart
vågner lidt op!

Der er stolte traditioner for at skrive kvalitets-
bøger i dansk skak. Bare tænk på navne som
Nimzovitch, Enevoldsen og Larsen – alle skri-
benter i verdensklasse! I den seneste tid har der
været færre virkelige kvalitetsbøger på dansk –
med ‘Den Sovjetiske skakskole’ af Erik André
Andersen som en forrygende undtagelse – det
skyldes selvfølgelig vores begrænsede spro-
gområde. En anden årsag er, at de nu skrives på
engelsk! Det falder åbenbart den nye genera-
tion af danske forfattere meget naturligt at skrive
på engelsk, og på den måde får de jo også auto-
matisk en meget større læserkreds. Aagaard til-
hører den nye og succesfulde generation af en-
gelsksprogede skakbogs forfattere – andre frem-
trædende medlemmer er Steffen Pedersen og
Carsten Hansen.

Ideen med ‘Excelling at Chess’ er at give
læseren alle nødvendige midler/værktøjer til at
blive en virkelig god skakspiller, eller så god
en skakspiller, man nu kan blive, med det talent
man besidder. Det er et emne, som altid har
interesseret mig brændende, og jeg var meget
spændt på, hvad Aagaard kunne bidrage med.
Jeg blev bestemt ikke skuffet.

Der tages udgangspunkt i spillere, som er
relativt habile, så nybegynderen vil nok finde
den for vanskelig. Der er skrevet mange bøger,
som hævder/forsøger/prøver at gøre én til en
bedre skakspiller. Så hvad er det, som gør
Aagaards bog anderledes? Ja faktisk så ander-
ledes, at jeg vil anbefale alle ambitiøse skak-

spillere at læse den? For det første kommer
Aagaard hele spektret rundt – bl.a. negligerede
emner som kost og fysisk, mental og psykisk
træning (man behøver ikke være cykelrytter for
at gå sukkerkold!). For det andet sker serverin-
gen på en moderne måde, som forsøger at opti-
mere den enkeltes evner uden unødvendige
mellemregninger eller sidespring.

Vi lever i en tid, der er stadig mere individu-
elt orienteret; folk får lavet personlige trænings-
programmer, horoskoper, kostplaner, karri-
ereplanlægning osv. Dyrkelsen af det individu-
elle er kommet i højsædet, og de positive aspek-
ter af en individuel tilgang virker mere vel-
placeret i en selvcentreret sport som skak, end
nogen andre steder.

Hvor tidligere tiders lærebøger ofte kun ori-
enterer sig omkring generelle færdigheder (pen-
sum), er ‘den nye tids’ mantra individuelle løs-
ninger. Og således også på skakbrættet. Det hul,
der har eksisteret på dette område i skaklitte-
raturen, er ved at blive lukket, og det er Aagaards
bog stærkt medvirkende til.

Aagaards indgang til emnet er flere steder
delvist baseret på egne erfaringer, og det gæl-
der såvel det skaklige som det mere akademisk
stof – det sidste er f.eks. sportspsykologi, hjer-
nens funktionsmåder osv.

Farerne ved ofte at bruge sig selv som ek-
sempel er oplagte: Man får let sit ego i klemme,
og de fleste er relativt ‘langsynede’, når det
gælder dem selv. Jeg synes Aagaard slipper
meget hæderligt fra at bruge sig selv og sine
elever (Aagaard fungerer som skaktræner, og
han udbyder blandt andet træningsopgaver via
email) som forklaringsmiddel.

Og det selv om min gode ven fra Hamburg,
Jan Gustafsson (Elo ca. 2550), synes, det var
temmelig morsomt, at Aagaard på side x roser
Finn Nøhr (en flink fyr og en udmærket mester-
spiller meeeeen), for så på side y at kritisere
Khalifman! Det kan selvfølgelig godt virke lidt
spøjst, men egentlig er det irrelevant, for det
bogen drejer sig om er, at få læseren til at bruge
sine evner optimalt! Hverken brugen af Aa-
gaards eller hans elevers personlige erfaringer
kommer til at virke som en hindring for denne
mission. ‘Excelling at Chess’ er opdelt i ti ka-
pitler:

1. Think like a Human – and excel at chess
2. Real chess players
3. No rules?
4. Unforcing Play
5. Why study the endgame
6. Attitude at the board ad other tips
7. Be Practical
8. Openings, calculations and other devils
9. Exercises

10. Solutions to exercises

De kapitler jeg bedst kan lide er 2, 3 og 5,
som jeg alle fandt meget lærerige og i øvrigt
temmelig morsomme! Især kapitel 2, der kan
virke som en hyldest til Kasparov, er ekstremt
cool, og Aagaard introducerer en tankegang,
jeg ikke har set eksplicit formuleret før.

Ligesom i forfatterens tidligere værker (åb-

ningsbøger) er skakkommentarerne meget in-
struktive. Aagaard er især god til at dekompo-
nere en stilling, så de grundlæggende basis-
elementer bliver blotlagt på lærerig vis (hvor
skal løberen stå i denne struktur osv.).

Jacob er en mand med selvtilliden i orden, og
undervejs udfordrer/udforsker han nogen af de
mest udbredte forestillinger i skakverdenen
(f.eks. om en springer på randen er på span-
den?). Han tillader sig bl.a. at anfægte guruen
Watsons konklusioner i ‘Modern chess strategy’
– som ellers er blevet universelt rost. Det slip-
per han mægtig fint fra, og Aagaards konklu-
sioner er i hvert fald mere anvendelige for ‘spil-
lere i fremgang’ end Watsons. Om så Kasparov
regner bedre end de fleste, fordi han regner
længere (Watson), eller fordi han regner på det
rigtige (Aagaard), er svært at afgøre. Men Aa-
gaard argumenterer fint for sin sag, og under
alle omstændigheder er det dejligt at have en
akademisk diskussion af skakindlæringsteori på
højt plan med en dansker, som deltager! (man
håber sådan, at Watson svarer igen!). Bogen er
skrevet i et let og til tider ganske morsomt sprog.
Den er desuden spækket med god skak og
instruktive eksempler og opgaver. Jeg vil vove
den påstand, at alle med mindre end 2700 vil
kunne lære noget brugbart – ikke kun om skak
– ved at læse denne bog!

Sune Berg Hansen

Steffen Pedersen:
The Gambit Guide to the Benko Gambit
176 sider, Gambit 1999.

En traditionel åbningsbog fra Steffen Pedersen
om den på klubniveau meget populære Benkö-
gambit, der starter med åbningstrækkene 1. d4,
Sf6 2. c4, c5 3. d5, b5, hvorefter der er lige så
mange muligheder, som der er eksperter efter et
skakparti! Steffen udfører sit job med sædvan-
lig stilsikkerhed og får som altid struktureret
materialet tilfredsstillende.

Steffen Pedersen:
Test Your Chess
 - Assess and Improve Your Chess Skills
160 sider, Gambit 2000.

En interessant bog, der starter med 11 proble-
mer i åbningen, 12 i midspillet og til sidst 18 i
slutspillet. Efter løsningerne til disse følger 100
sider med 16 partier, hvor man skal forsøge at
gætte hvert træk. Niveauet er rimeligt højt, og
man skal nok være oppe i 1. klasse for at få
noget ud af bogen, men så har man også chan-
cen. Der bruges i bogen et pointsystem til eva-
luering af løsningerne, der så kan omsættes til
ratingpræstationer. Den slags er selvfølgelig lidt
kulørt, men hvis det ikke morer en, kan man jo
bare lade være med at tælle.

Excellent bog

Skakbladet anmelder generelt kun skakbøger
på dansk, men da markedet er stort og i sprog-
ligt opbrud har vi bedt Jacob Aagaard – som en
af dem med overblik overblik over tidens vig-
tigste ny titler – om at give en kort præsentation
af interessante ny skakbøger.

Bognoter
v/ Jacob Aagaard
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v/ Steffen Pedersen

en rumænske stormester, Mihail Marin,
vandt for nylig en stærkt besat åben tur-

hele tiden se efter, om sort kan spille g5, lige-
som sort i sådan et tilfælde skal være opmærk-
som på et officersoffer med Sxg5. 12. Sh5,
g5 13. Sxg5, Sxh5 14. Dxh5, hxg5 15. Lxg5,
f6 16. Dg6†, Kh8 17. Dh6†, Kg8 18. Dg6†
fører for eksempel til remis. 12. h3 var en
anden mulighed, men sort står fint efter 12. -,
De7.

12. -, Lg4.
Truer 13. -, Lxf3 14. gxf3, Sxe4!, hvilket

forklarer hvids næste træk.
13. Dc1, Kh7.
13. -, Lxf3 14. gxf3, g5? duer naturligvis

ikke, da hvid blot ofrer på g5, men sort er
muligvis ved at forberede et . -, g5 fremstød.

14. h3, Lxf3.
14. -, Le6 var også udmærket.
15. gxf3.
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15. -, g6.
Her kunne 15. -, g5!? overvejes, da offeret

nering i Cannes. Et vigtigt opgør var 5. run-
des parti mod Afrikas stærkeste spiller,
Hamdouchi. Partiet er et ganske typisk ek-
sempel på, at hvid forsøger at få mere, end
stillingens krav tillader, hvorefter han lyn-
hurtigt nærmest bliver til grin.

H. Hamdouchi (2522)
M. Marin (2551)

Italiensk    C54

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lc4, Lc5 4. c3, Sf6
5. d3, a6.

Dette er måske en anelse mere fleksibelt
end 5. -, d6. Sort leger med idéen om at gen-
nemføre d7-d5 i ét træk, og løberen får mu-
lighed for at trække sig helt tilbage til a7,
hvor den ikke kan generes af Sd2-c4. Hvid
kan nu stille sig op med b4, men hvis det er
det, han ønsker, ville 5. b4, Lb6 6. d3 have
været mere nøjagtigt.

6. Sbd2, La7 7. Sf1.
Hvid vil til e3 eller g3 før der rokeres, hvil-

ket sparer tid, da denne manøvre efter 7 0-0,
først skulle forberedes med Te1.

7. -, 0-0 8. Sg3, Sa5.
Sort går efter løberparret, der ofte vil være

en langsigtet trumf, men det koster lidt tid og
giver hvid et lille udviklingsforspring. En
anden mulighed var 8. -, d5.

9. Lg5, h6 10. Lh4, Sxc4 11. dxc4, d6 12.
Dd2?

Ser ikke særlig godt ud i forbindelse med
hvids næste træk, men det er klart, at hvid

D

ikke længere er overbevisende, og 16. Sf5,
Sh5 17. Lg3, Sg7 ser også fint ud for sort
efter:

a) 18. Sxg7, Kxg7 19. h4, f6, og hvids lø-
ber på g3 slipper aldrig med i spil, medmin-
dre hvid får bygget et kraftigt angreb op, hvil-
ket ikke ser specielt realistisk ud.

b) 18. h4, Sxf5 19. exf5, Kg7, og sort står
igen bedst på grund af løberen på g3.

16. Tg1, De7.
Sort er ved at ophæve bindingen af sprin-

geren på f6 med De6, så hvid er nødt til at
reagere hurtigt.

17. f4, Tg8 18. Lxf6.
Selv om denne løber er hvids problembarn,

så er dette lidt en falliterklæring. Alterna-
tiverne var dog bestemt heller ikke tillok-
kende.

18. -, Dxf6 19. f5, gxf5 20. exf5, Dh4.
Hvids stilling falder nu hurtigt sammen.
21. Dc2, Df4 22. Tg2, e4 23. Kf1, Tae8

24. Te1, e3 25. Te2, exf2 26. f6†, Kh8. 0-1.

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h

Steffen Pedersen:
The Meran System
224 sider, Gambit 2000.

Opfølgeren til The Botvinnik-Semislav, der er
omtalt i Skakbladet 2000, side 119. Bogen er
en grundig dækning af stillingerne der opstår
efter 1. d4, d5 2. c4, c6 3. Sf3, Sf6 4. Sc3, e6 5.
e3. Steffen har selv spillet dette system i mange
år, og har ønsket at skrive disse to bøger helt
tilbage til Batsford-tiden, hvilket er en naturlig
årsag til, at bøgerne er længere ens hans nor-
male åbningsbøger. Meraneren, eller Semi-
slavisk, som det også kaldes, anvendes på top-
niveau af spillere som Anand, Kasparov og
Kramnik og også imod hinanden, så der er vir-
kelig tale om verdensmesternes åbning.

Igor Stohl:
Instructive modern Chess Masterpieces
318 sider, Gambit 2001.

Denne bog af den stærke slovakiske stormester
er noget nær årets bog i år 2001. Bogen behand-
ler 50 partier spillet på stormesterniveau mel-
lem 1993 og 2000 i en uhørt grundig grad.
Forfatteren er med sikkerhed ikke blevet betalt
for det tydelige arbejde han har lagt ind i pro-
jektet.

Bogens styrke er dens uudtømmelige infor-
mationsmængde, mens dens svaghed er dens

niveau – og at der ikke bliver gjort en indsats
for at få alle med. Man skal nok være et stykke
oppe i mesterklassen, før man for alvor begyn-
der at få et tilfredsstillende udbytte af at gen-
nemgå partierne.

Iossif Dorfman:
The method in Chess
208 sider, Game mind 2001.

Dorfman er tidligere sekundant for Kasparov
og en stærk stormester. Denne bog omhandler
hans egne tanker omkring gerningen som skak-
træner. Bogen handler om vigtigheden ved at
forstå kritiske stillinger. Hans teoretiske sek-
tion er på 36 sider og bliver efterfulgt af prakti-
ske applikationer og appendixer.

Det er altid spændende at læse stærke spille-
res selvstændige tanker, selv om man nogle
gange godt kunne savne noget mere udførlige
forklaringer til de talrige spartsomt kommente-
rede partier.

Mark Dvoretsky:
School of Chess Excellence 1
–  Endgame Analysis, 260 sider, Olms 2001.

Det schweiziske forlag Olms har sat alle sejl for
at blive et af verdens førende skakforlag, bl.a.
ved at alliere sig med tidligere VM-udfordrer
GM Victor Kortchnoi.

Derudover har de også købt rettighederne til
‘verdens bedste træner’ Mark Dvoretskys bø-
ger, både nye og gamle. Denne gang er det ble-
vet til en nyoversættelse af Secrets of Chess
Training, der første gang udkom i 1991. Bogen
er glimrende oversat, udgivet i et dejligt format
og evigt aktuel gennem sin gennemgang af ana-
lyse af kritiske stillinger og slutspillet.

De to kritikpunkter er 1) at bogen kun retter
sig til ganske gode mesterspillere og 2) at man
ikke gør tydeligt opmærksom på at bogen ikke
er en ny Dvoretsky-bog, men altså ‘bare’ en
meget bedre oversættelse og opstilling end den
gamle Batsford-model.

Graham Burgess:
The slav
256 sider, Gambit 2001.

Denne bog er en gennemgang af stillingerne
efter 1. d4, d5 2. c4, c6, hvor hovedvarianten
fortsætter 3. Sf3, Sf6 4. Sc3, dxc4. Den eneste
forgrening, der ikke kommer med, er stillinger-
ne efter 4. -, e6, bedre kendt som Meraner-op-
stillingen.

Bogens styrke er, at den får alle varianter med.
Dens svaghed at den ikke gør meget andet.
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13148.
Gerhard Maleika, Tyskland.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.

13149.
Gerhard Maleika, Tyskland.
Originalopgave.

��������
��������
��������
������
��������
��������
������
��������
Mat i 2 træk.

13150. Leif Schmidt.
Tilegnet Carsten Petersen.
Originalopgave.

��������
��������
��������
��
�����
��������
��������
��������
��������
Hjælpemat i 2 træk.
2 løsninger.

13151. Poul Hedegaard
Jensen og Lars Larsen.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 2 træk.
2 løsninger.

13152.
Bjørn Enemark.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 2 træk.
B:  hLd3 � sLf3.

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

Månedens opgaver
Denne gang er tre af opgaverne hjælpematter –
den gren af problemskakken, der er blevet ar-
bejdet mest med de seneste år. De er alle leveret
af nogle af de mest produktive danske pro-
blemister.

I opgave 13152 fås B-opgaven ved at A-
opgavens to løbere bytter plads.

For at få et par originale direkte totrækkere
med – og disse er stadig de mest populære hos
den almindelige løser, har ‘spalten’ måttet drage
til Tyskland. Gerhard Maleika blev født i 1951
i Veitshöchheim ved Würzburg. Han er real-
skolelærer med fagene matematik og anvendt
matematik.

Løsninger bedes indsendt senest 1. maj.

Løsninger til nr. 3
13143. (Zimmer) Forførelser: 1. Kb7? Truer 2.
Sc3‡. Men 1. -, Ka4! 1. Dg4? 1. -, Ka4/Kc6 2.
Dd7‡. Men 1. -, Ka6! 1. Dd4? 1. -, Ka6 2. Db6/
Sc7‡. 1. -, Kc6 2. Dc5‡. Men 1. -, Ka4! Løs-
ning: 1. Dh7! Træktvang! 1. -, Kc4 2. Dd3‡.
1. -, Ka4 2. Dd7‡. 1. -, Kc6 2. Dd7‡. 1. -, Ka6
2. Db7‡. Sort kongestjerne i løsningen.
13144. (Brjuchanow) I: 1. Ke6! Truer 2. Dd5‡.
1. -, Sc4 2. Dd3‡. 1. -, Ke4 2. De3‡. 1. -, c4 2.
De3‡. II: 1. De6! Træktvang! 1. -,S- 2. De4‡. 1. -
,c4 2. Dxe5‡. I de to løsninger går hvid konge og
hvid dronning til det samme felt i nøgletrækket!
13145. (Zimmer) I: 1. Lb5 Sc6 2. a5 Se7 3. Ta6
Sc8‡. II: 1. Tc8 Sf7 2. Tc5 Se5 3. Tb5 Sc4‡.
Idealmatter.

13146.(Paradsinski) 1. Kf2 d4 2. Se4 d2 3. Dd1
d3 4. Kf1 Kh1 5. Df3† Kh2 6. Df2† Kh1 7.
Sg3† hxg3 8. Dg2† hxg2‡. Utroligt, hvad offi-
cerer kan tvinge bønder til!
13147. (Brjuchanow) 1. Ke2! Kb1 2. Dd3† Ka1
3. Dd4† Kb1 4. Lb2† Kc2 5. Lh7† Kb3 6. Kf1
Lb1 7. Lg8† Kc2 8. Dc3† Kd1 9. Dd3† Lxd3‡.
Hvids førstetræk er vanskeligt at finde.

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder ordinær generalforsamling tors-
dag den 18. april kl. 20.00 i Nørrebro Med-
borgerhus, Blågårds Plads 3, 3. sal.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 7

1. Joaquin C. Diaz
Guillermo Garcia Gonzales

Habana 1983. 21. Lxg7! Lxg7 22. Dh6, Lg4
23. Dxh7† Kf8 24. h3, De6 25. Txg4, Dh6†,
men hvid vandt naturligvis slutspillet (1-0, 42 tr.).

2. Vladas Mikenas
Jurij Gusev

USSR 1957. Der var mat i to træk: 1. -, Dxe3†!
2. Kxe3, Lb6 mat. 0-1.

3. Henrik Carlsson
Olof Sterner

Stockholm 1954. 26. Txh7! Sxc4 27. Th8†!
Kf7. For 27. -, Lxh8 28. Dxg6† Lg7 29. Dxe8†
Lf8 30. Th8†! fører til mat. 28. Txe8, Kxe8 29.
Dxg6† Kf8 30. Le7†, og sort opgav. 1-0.

4. K. Müller, DDR
Harald Enevoldsen, Danmark

OL Helsinki, 1952. 23. Sxc6! Simpelthen: 23.
-, Txc6? 24. Dxd5, Txc1 25. Dxa8† etc. 23. -,
Dd7 24. Se5, Df5 25. Lb7, Tad8 26. Lxd5,
Txd5 27. Sc6! Det går som smurt. Den sorte
baglinje og nu springerskakken på e7 ødelæg-
ger alt for sort. 27. -, Tb5 28. Sxd8. 1-0.

5. Gösta Stoltz
Zandor Nilsson

SM-omkamp, Stockholm 1953. 31. f6! Dxf6
33. Lh3. Angreb på den dækkende brik! Nu vil
33. -, Tc7 34. Lxc8 koste dyrt. 33. -, Ted8 34.
Lxe7, Txe7 35. Txe7, og sort opgav. 1-0.

6. Dieter Bertholdt
Hans Platz

Klubmatch DDR 1961. 26. -, Se3†! 27. Kf3?
For grådig! Men det korrekte 27. Kg1! Tad8!
28. Sd5! (28. fxe3, c4), Sxd5! 29. exd5 (29.
Dxd2, Sc3!), Txf2!! 30. Kxf2, c4† 31. Kg2,
cxb3 32. axb3, Txd5 med fordel til sort var ikke
tillokkende. 27. -, g4†! 28. Kxe3, c4†! 29.
Kxd2, Dxf2†. Det var festligt. Men har det været
for dyrt? Nu ser 30. Se2, Td8† etc ud til at være
i orden for sort. Derfor: 30. Kd1, Td8† 31.
Sd5, Df3† 32. Kd2, Dd3† 33. Ke1, Dxe4†, og
så ville hvid ikke se mere blod: 0-1.

7. Leo Forgacs
Friedrich Köhnlein

17. DSB kongres, Hamburg 1910. 25. Tf6!!
blæser al modstand til side, da springeren skal
holde f5 dækket (f.eks. 25. -, Tfd8 26. Txd6,
Txd6 27. Txg7†!). Sort prøvede 25. -, Tfe8 og
opgav derefter straks. 1-0.

8. Sergej Kudrin
Andrew E. Soltis

USA mesterskabsturnering 1983. (1. e4, c6 2.
Sc3, d5 3. Sf3, g6 4. h3, Lg7 5. d4, Sf6 6. Ld3,
dxe4 7. Sxe4, Sxe4 8. Lxe4, 0-0 9. 0-0, Sd7 10.
Lg5, Db6 11. Te1, Te8 12. Ld3, c5 13. Lxe7,
cxd4 14. Lc4, Dc7) 15. Lxf7†! Kxf7 16. Sg5†
Kg8 17. Df3. Det velkendte ‘stille træk’, som
bare truer mat m.v.! 17. -, Lf6?? En rystet mod-
stander finder ofte ikke det sejeste forsvar: 17.
-, Se5! 18. Dd5† Kh8 19. Ld6, Dc6 20. Dxc6,
bxc6 21. Lxe5 etc. med bondeplus til hvid. 18.
Dd5† Kh8 19. Df7, og sort opgav, da matten er
snublende nær. 1-0.

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93

Støtteforeningens
årsmærke
Årsmærket 2002 fra Dansk Skak Unions Støtte-
forening bærer IM Bjørn Brinck-Claussens
portræt. Som det kan læses i referatet af KSU's
jubilæumsturnering i dette nummer af Skak-
bladet spiller den 60-årige eliteudvalgsformand
inspirerende skak, og årsmærket skulle gerne
inspirere til at støtte international skak i Dan-
mark. Ark med 25 stks. kan købes for 30 kr.

Morsø Invitational
Desværre må artiklen om GM-turneringen
Morsø Invitational, udskydes til nr. 5, idet vo-
res reporter – og samtidig turneringens IM-ti-
tel-tager, Jan Pedersen, med stor beklagelse
måtte melde sig syg en uge før deadline.
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en 37. udgave af Hallsbergturneringen blev
spillet fra den 28/12-01 til den 6/01-02 i

Nytår i Hallsberg

KSU Junior Grand Prix
To af de sidste tre turneringer i Køben-
havns Skak Unions junior-GP (Frederiks-
berg 7/4 og Taastrup 21/4) har fået nyt
spillested i forhold til tidligere anonceret:

Søndag den 7. april hos Frederiksberg
• Skolen på Nyelandsvej, 2. sal.

Jacob Carstensen, tlf. 38 86 30 44.
E-post: jacob@skoleskak.dk

Søndag den 14. april hos K.41
• Mellemtoftevej 11, 2500 Valby.

Roland R. Greger, tlf. 38 89 09 49.
E-post: rrg@ateam.dk

Søndag den 21. april hos Taastrup
• Taastrup Medborgerhus.

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.
Yderligere information: Arild Rimestad,
e-post: junior@ksu.dk, tlf. 21 84 05 53 /
35 82 45 62.

KSU’s hjemmeside: www.ksu.dk

Sommerlejr
på Tjele Efterskole
Fra onsdag den 26. juni til onsdag den 3.
juli 2002 afholdes der endnu en gang en
fantastisk skoleskaklejr på Tjele Efterskole
for alle skoleskakspillere (højst 20 år).

Programmet indeholder et righoldigt
udbud af aktiviteter spændende fra fod-
bold og lejrturnering til undervisning og
kykskak. En af dagene går turen til Djurs
Sommerland, og entreen hertil er indeholdt
i deltagergebyret.

Vi bor i behagelige tomandsværelser, og
skolens køkken sørger for en lækker og
varieret menu.

Prisen er 1200 kr., men da Dansk Skak
Union yder 200 kr. til hver deltager, skal
du blot betale 1.000 kr. for at være med
hele ugen.

Det er os i særlig grad en fornøjelse at
præsentere hele to stormestre, der indtræ-
der i lederkorpset hele ugen, og det er Pe-
ter Heine Nielsen og Sune Berg Hansen,
som gennem hele ugen vil strø om sig med
deres skaklige viden til gavn for alle delta-
gere!

Tilmelding sker til:
Tjele Efterskole, Skolevej 2, 8830 Tjele.
Tlf. 86 45 12 11. Senest den 1. juni 2002.

Slutstilling:

1. Nikola Sedlak, Jugoslavien, 7
2. Rafal Tomczak, Polen, 7
3. Hans Tikkanen, Sverige, 6
4. Linus Olsson, Sverige, 6
5. Koen Leenhouts, Holland, 5½
6. Davor Palo, Danmark, 5½
7. Bartlomiej Heberla, Polen, 5½
8. Jonas Eriksson, Sverige, 5,
9. Florian Grafl, Tyskland, 5

10. Juri Krupenski, Estland, 5
11. Allan Sig Rasmussen, Danmark, 4½
12. Jan Smeets, Holland, 4½
13. Philip Landgren, Sverige, 4½
14. Amir Mohammadi, Sverige, 4½
15. Christian Kyndel Pedersen, Danmark 4½
16. Brait Lelumees, Estland, 4½

I alt 26 deltagere.

Følgende miniature er fra 5. runde:

Christian Kyndel Pedersen, DK
Veronica Breen, Sverige

Kongeindisk      E86

1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7 4. e4, d6 5.
f3, 0-0 6. Le3, Sbd7.

Åbningen er Sämischvarianten i Konge-
indisk, og, hvis sort ikke kender de strategiske
farer, der ligger i det, kan det let gå helt galt.
Partiet er kun et enkelt eksempel på dette.

7. Dd2, e5 8. Sge2, c6 9. d5, c5?!
Og her kommer første unøjagtighed. Sort

bruger for meget tid på at lukke dronningfløjen
af, i formodning om, at det vil være her Hvid,
vil angribe. Samtidig løses problemerne med
den svage d-bonde. Altsammen meget fint, men
den hvide stilling er så fleksibel, at man kan
angribe på begge fløje!

10. g4!
Hvid tager initiativet.
10. -, Sb6?
Og nu vil jeg sige sorts stilling er praktisk

tabt. Der skulle forsøges en plan med enten b5
eller f5. Nu får Hvid alt spillet ved at forhindre
f5.

11. Sg3, Se8 12. Ld3, Sc7 13. h4, Df6?
Og nu kan hvid slutte af med en tematisk

kombi.
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14. Sf5!
Der er ikke noget at gøre. Dronningen er fan-

get, og på Dd8, har Hvid en kvalitet efter Sxg7
og Lh6 med fortsat angreb. Sort forsøger at
komplicere...

14. -, Se6!?
15. dxe6, gxf5 16. Lg5, Dxe6
17. gxf5, Dd7 18. f6.
Avvv!!
18. -, Lh8 19. Tg1!, opg.
Sort bliver mat efter 19. -, h5 20. Lh6†, Kh7

og 21. Lg7 eller Lxf8.
En dejlig oprejsning! Hele partiet tog mig

kun 15 min., så den slags partier er det bare med
at nyde at spille! 1-0.

Mere om turneringen:
http://www.multiva.com/schack/HIJT/index.htm

AF CHRISTIAN KYNDEL PEDERSEN

Hallsberg, som ligger midt i Sverige. Turnerin-
gen havde deltagelse af 26 juniorer fra ti lande.
Heriblandt kunne man finde den danske trio
bestående af Allan S. Rasmussen, Davor Palo
og undertegnede. Turen derop blev proble-
matisk for os alle tre p.g.a. diverse snestorme
og aflyste tog.Men til sidst, godt nok forsinket,
nåede vi helskindede frem til Hotel Stinsen, der
både fungerede som spille-, sove-, og spisested.
Vi fik tildelt tomandsværelser, og Davor og jeg
smed Allan ind til en tilfældig nordmand.

Arrangørerne var flinke og hjælpsomme, og
mellem runderne var der rig mulighed for at
udfolde sig på enten det sportslige eller det
kulturelle planmed bl.a. bordtennis, indendørs
fodbold, svømmehal og museum.

Men nu til selve turneringen! For Allans ved-
kommende havde han en middelmådig trods
imponerende enkeltresultater. Her kan nævnes
hans sejr mod B. Heberla (2390) fra Polen.
Desværre stødte han også ind i nogle uheldige
kiks, som jeg derimod ikke vil give eksempler
på! Facit for Allan blev 4½ af 9, og en samlet
placering som nr. 11.

Davor spillede en god solid turnering, og selv
om det blev til hele 7(!) remiser i de 9 runder,
var det gode folk, han fik remis imod. Han vandt
til gengæld de to sidste, og sluttede på en flot 6.
plads med 5½ af 9.

Til sidst mangler så min egen præstation. Jeg
startede fint med gevinst mod O. Bodnar (2174)
fra Rumænien, men derefter kom jeg rigtig i
gavehumør! I de to næste partier forærede jeg
brikker til højre og venstre, men helt galt gik
det dog i 4. runde mod Philip Landgren (2219)
fra Sverige. Her præsterede jeg først at smide
gevinsten og derefter den helt klare remis i Øre-
sund!

Der skulle åbenbart et nyt år til at redde tur-
neringen. Det kom heldigvis, og med 3½ af de
sidste 5, kunne jeg trække mig nogenlunde ud
af turneringen.
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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.dsu.dk uden merbetaling.

TURNERINGER Mark Dvoretski

Indbydelser
Koordinerede turneringer
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Chess House 7 runders
Pinse EMT (på 4 dage)
Indgår i 6.HK Grand Prix. Elo-rates. 7 runder
på 4 dage. Fortrinsvis 8-mands grupper. Fre.
17/5 kl. 18.30, lør.-søn. 18/5 - 19/5 kl. 12.00 og
kl. 18.30, samt man. 20/5 kl. 10.00 og 16.00.
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr.
Præmier: 1. pr. 500 kr., 2. pr. CH-gavekort.
Tilmelding: Senest 3/5 til Aage Olsen, tlf. 86
96 26 55. Email: mra@mail1.stofanet.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 11-13, Århus C.,
tlf. 86 19 76 47. Se mere på www.chesshou-
se.dk.

Chess House 7 runders
onsdags EMT
Indgår i 6.HK Grand Prix. Elo-rates. 7 runder.
Fortrinsvis 8-mands grupper.
Spilledatoer: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6 og
19/6, med rundestart kl. 18.30.
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr.
Præmier: 1. pr. 500 kr., 2. pr. CH-gavekort.
Tilmelding: Senest 1/5 til Aage Olsen, tlf. 86
96 26 55. Email: mra@mail1.stofanet.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 11-13, Århus C., tlf.
86 19 76 47. Se mere på www.chesshouse.dk.

Hillerød Byturnering 2002
Åbent bymesterskab på Ålholmskolen i Hille-
rød. 7 tirsdage med start 23. april. Se indbydel-
sen i Skakbladet nr. 3.

2nd Atlantic Weekend
Atlantic Airways har hermed fornøjelsen, at
kunne invitere dig til den 2. udgave af vores
weekendturnering, som i takt med tiden er ud-
videt til en hele 9 runders (muligvis internatio-
nal) turnering!
Vind en lang weekendtur til Færøerne – i hver
præmiegruppe!
Spillested: Øbro, Rosenvængets Allé 31, 1620
Kbh. Ø
Spilledage: 8.-12. maj 2002; ons. 8/5 kl. 18-
23, tor. 9/5 (Kr. Himmelfartsdag), fre. 10/5 og
lør. 11/5 kl. 12-17 og kl. 18-23, samt søn. 12/5
kl. 11-16 og kl. 17-22
Turneringsform: 9 runder FIDE schweizer - én
stor gruppe. Elo-rates.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, ½ time +
opsparet tid til resten.
Indskud: GM/IM gratis, spillere m/elo 250 kr.
og u/elo 400 kr. Betales på reg.–konto nr. 7853–
1039812 inden den 30. april. Indtegning den
8. maj mellem kl. 15 og senest kl. 17!
Præmier: Foruden billetter også gode penge-
præmier og diverse særpræmier.
Bemærk venligst: Rygelokale og garderobe
samt kiosk forefindes!
Tilmelding: Send dit navn, fødselsdato, elo/
rating, klub og tlf. nr. til Arild Rimestad, Bis-
pebjergvej 71, st. tv., 2400 Kbh. NV, e-post:
arild@talv.dk, tlf. 21 84 05 53, senest den 30.
april.
Vi ses...i klubben, på nettet og i luften!

Kronborgturneringen 2002
Helsingør Skakklub indbyder til 7-runders ko-
ordineret turnering i dagene 9/5 (Kristi him-
melfartsdag) kl. 10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30,
10/5 kl. 18.00 - 23.00, 11/5 kl. 10.00 - 15.00 og
15.30 - 20.30, 12/5 kl. 10.00 - 15.00 og 15.30 -
20.30.
Spillested: Borupgårdskolen, Smakkevej 2,
Snekkersten, v/Snekkersten Station.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time til færdigspil som hurtigskak. Samlet spil-
letid 5 timer. M-klasse Elo-rates.
Turneringsform: Fortrinsvis 8-mands gr.
Indskud: Mesterspillere kr. 140. Juniorer un-
der 16 år kr.70. Øvrige kr. 120.
Præmier: 1. præmie kr. 3000 i Mester 1.
100% af indskud går til præmier.
Tilmelding: Senest 3. maj til Erik Hedegaard,
Pontoppidansvej 16 B, 3000 Helsingør. Tlf. 49
20 10 89 eller tlf. 26 47 16 06 eller email:
e.hedegaard@mail1.stofanet.dk.
Betaling: Til Helsingør Skakklub v/Mariann
Petersen, Horsensvej 23, 3000 Helsingør. Giro
6 13 19 48.
Kantine: På spillestedet.
Partierne afvikles i ikke-ryger lokaler.
NB: Grand Prix turnus: Kronborgturneringen
er tilmeldt NSU’s Grand Prix Turnus.

Holstebro Skakkklub
Indbyder hermed til en 5-runders EMT følgende
tirsdage: 7/5 - 14/5 - 21/5 - 28/5 - 4/6.
Spilletid: Kl. 19.00 - 24.00.
Indskud: 120 kr. pr. person, dog 80 kr. for ju-
niorer.
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet.
Inddeling: 6-mands grupper. Sidste gruppe evt.
Monrad.
Spillested: Danmarksgade 14, 1-2. sal, Holste-
bro.
Ingen rygning i spillelokalerne.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 30. april til Børge
Nielsen. tlf. 97 40 51 58, eller Keld Tindal
Jocumsen, tlf. 96 10 74 35. Der forefindes kan-
tine, hvor der kan købes te/kaffe, øl/vand, brød
og slik. Vel mødt i Holstebro.

Himmerlands-
mesterskabet 2002
Aars Skakklub indbyder hermed til 7
runders EMT om Himmerlandsmester-
skabet. Elo-rating, om muligt.
Spillested: Erhvervsskolerne, Aars.
Spilledage: 15/4 - 17/4 - 22/4 - 29/4 - 6/5
- 13/5 - 21/5.
Lynturnering og præmieuddeling 27/5.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, ½ time
+ evt. opsparet tid til resten af partiet. Alle
runder starter kl. 19.00.
Indskud: M-klasse 150 kr., øvrige klasser
110 kr. Juniorer under 18 år og pensioni-
ster 80 kr. Opkræves første spilleaften.
Præmier: M-klasse: 1. pr. 1500 kr., øv-
rige klasser: 1. pr. 600 kr.
Tilmelding: Senest 5/4
til Henning Larsen,
Løvsangervej 6, 9600 Aars.
Tlf. 98 62 36 72.

Sponsor:

§§

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
Turneringer i udlandet

Resultater
Koordinerede turneringer

Indbydelser
Andre turneringer

SKAKBLADET 2002, SIDE 101, NR. 4   .   21

Århus Forår EMT 2002
Århus Skakklub indbyder til forårsturnering,
der indgår i 6. Hovedkreds Grand Prix.
7 runder alle-mod-alle. Tirsdagene 16/4, 23/4,
30/4, 7/5, 14/5, 21/5 og 4/6. Alle gange spilles
19.00 – 23.30. Der spilles fortrinsvis i 8-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 11/4-2002 til Aage Olsen,
Kappelsdal 90, 8450 Hammel, tlf. 86 96 26 55
.E-mail: Aage.Olsen@ofir.dk.

Chess House
Fredags Lyn (gratis)
Næsten hver fredag er der lynskak på Silkeborg-
vej 11-13, Århus, fra kl. 20.00. Ingen indskud.
Præmier: Alle deltagere får et lod hver gang de
deltager, efter d. 3/5 trækkes lod om fodbold-
landskamp-billetter til ‘Parken’. Se mere på
www.chesshouse.dk eller ring på tlf. 86 19 76 47.

Første Lørdags
Lyn i Chess House
1. lørdag i hver måned er der lynskak på Silke-
borgvej 11-13, Århus, fra kl. 15.00 - 18.00.
Indskud 50 kr. Præmier til hver 4. (min. 100%
af indskuddet). Ved min. 10 spillere garanteres
en 1. præmie på 500 kr.
Se mere på www.chesshouse.dk eller ring på
tlf. 86 19 76 47.

Nordre’s Bededagsturnering
Afholdes på Århus Købmandsskole, Vester
Allé 8, Århus C, fredag den 26. april kl. 1000 -
1930 som hurtigskak for 4-mandshold.
Brætpoint er afgørende, og der spilles med tre-
pointsystemet.
Nærmere oplysninger og tilmeldinger: Poul
Erik Nielsen, tlf. 86 19 27 23 / Jan Becher, tlf.
86 99 23 96 – tilmelding senest søndag den 21.
april, herefter eftertilmeldingsgebyr.

Svaneke Skakklub 70 år
6 runders Hurtigturnering (½ time).
Begrænset tilmelding i en åben gruppe med
ratingpræmier. Garanteret 1. præmie på 500,00
kr. Indskud 100 kr.
Lørdag den 27. april 2002 – Start 9.30. Slut
17.00. Svaneke bibliotek, Borgergade 4.
Tilmelding: Senest 21/4, Jørgen Holmstrøm
Nielsen, Mejerigaden 11, 3730 Nexø. Tlf. 56
48 92 14, email: jhn.bornholm@post.tele.dk.

KS Hurtigskak 2002
Københavns Skakforening (www.danbbs.dk/
~kbhskak) indbyder til en 7 runders hurtig-
skakturnering i vore lokaler, Vennemindevej
47, 2100 København Ø.
Spilletidspunkter: Henholdsvis 3 og 4 runder
på onsdagene 1/5 og 8/5 kl. 19-23.
Der spilles i én Monrad-gruppe. 25 min. pr.
spiller pr. parti. Turneringen er røgfri.
Indskud: 100 kr. heraf 75% til præmier.
Tilmelding: Senest d. 28/4 til Niels-Peter R.
Nielsen, Grønagervej 19, 2300 København S,
tlf. 32 58 54 45, eller på e-mail: hurtig2002@R-
Nielsen.dk.

KS hurtigskak for 2-mandshold
Københavns Skakf. indbyder til 7 runder hurtig-
skak for 2-mandshold i lokalerne Venneminde-
vej 47, 2100 Kbh. Ø.
Spilletidspunkt: Lør. 20/4 kl. 10.00 - ca. 18.00.
Betænkningstid: 20 min. pr. parti.
Indskud: 150,- pr. hold betales før 1. runde.
Præmier: 80% af indskuddet.
Tilmelding: Senest fredag 12/4 til Morten Gys-
ser Jørgensen, tlf. 51 76 59 70, eller Finn
Bonnez, tlf. 38 87 45 91, email: f_bonnez@-
post9.tele.dk. (Max.20 hold).

Kjellerup EMT
Kjellerup Skakklub har afsluttet sin årlige
koordinerede turnering. 46 skakspillere fra 5
forskellige naboklubber deltog i turneringen,
som afholdtes i Alhuset, Kjellerup. Elever og
lærere fra Tjele Efterskole prægede turnerin-
gen. Præmietagere:

Mesterrækken: 1. Claus Rossen, Tjele, 4½,
2-3. Morten K. Møller, Tjele, og Kim Lund
Jensen, Kjellerup, 4.

Basis 1: 1. Benjamin Jacobsen, Tjele, 5½, 2.
Egon Frandsen, Skive, 5.

Basis 2: 1. Daniel Jensen, Tjele, 5½, 2-3. Jes-
per Nielsen, Tjele, og Henrik Wang-Holm,
Tjele, 5.

Basis 3: 1. Steffen B. Olesen, Kjellerup, 5½,
2. Morten Christiansen, Viborg, 4½.

Basis 4: 1. Jacob Møberg (10 år!) 6, 2. Jens Lar-
sen, Viborg, 5½, 3. Troels Kristensen, Tjele, 5.

Kim Lund Jensen

Czech Open 2002
Pardubice, Tjekkiet, 11.-28. juli. 13.th festi-
val, mange turneringstilbud, bl.a. opens for
enhver smag og styrke.
Information: www.dsu.dk eller direkte på
www.proclient.cz/czechopen.

Cesenatico Chess Tournament
Italien, 2.-9. september. Information:
www.antiquascom.it/scacchi.htm.

Bergen Chess International
Norge, 20.-28. juli 2002. Open,9 runder schwei-
zer. Information: http://eirikgu.home.online.no/
bergen2002.

Baltic Cup
Mielno, Polen, 17.-26. juni. Flere opens, 10
runder schweizer. Information: www.dsu.dk.

EM for kvinder
Bulgarien, 26. maj - 9. juni. Åben for alle kvin-
der uanset titler og rating. 11 runder schwei-
zer. Information: www.dsu.dk.

Den 22. Holbergturnering
Den 22. Holbergturnering 2002 havde samlet
48 deltagere, og det ser ud til, at tendensen er,
at deltagerantallet til denne og andre EMT-tur-
neringer er stigende, hvad der er glædeligt for
turneringsarrangørerne!
Spillere fra 16 forskellige klubber deltog – fra
mester til b4 – og i alle grupper blev der spillet
skak, som om det gjaldt liv eller død!
I mestergruppen havde den arrangerende klub
håbet på en lokal vinder, men Preben Dalberg,
Holbæk, snød alle de lokale spillere! Præmie-
tagerne blev:

Mestergr. (10 delt.): 1. Preben Dalberg, Hol-
bæk, 5, 2-4. Kristian Hovmøller, Dianalund,
Max Nielsen, Dianalund, Palle Sivertersen,
Dianalund, 4½.

Basis 1 (10 delt.): 1. Svend Eckert, Skælskør,
6, 2. Bjarne Klos, AS04 4½, 3-6. Flemming
Dickow, enkeltmedlem, Lars Vandrup, Diana-
lund, Sigfred Nielsen, Dianalund, Henning
Rasmussen, Nykøbing Sj. 4.

Basis 2 (8 delt): 1. Kaj V. Petersen, Nykø-
bing Sj., 5, 2-3. Tonny Carlsen, Holbæk, Ar-
thur Simkunas, Kalundborg begge 4½.

Basis 3 (10 delt.): 1. Jon Pedersen, Ringsted,
5½, 2. Sixten Thestrup, Skovlunde, 5, 3-4. Lasse
B. Pedersen, Dragsholm, Søren Jensen, Forlev
begge 4½.

Basis 4 (10 delt.): 1. Morten Nielsen, Drags-
holm, 5½, 2. Flemming Christensen, Diana-
lund, 5, 3. Stig Jacobsen, Dragsholm, 4.

Især i basis 3 og 4 var det ungdommen, der
løb med præmierne – det lover godt for fremti-
den!!

Bruno Sørensen

Svogerslev Skakklubs EMT
Turneringen blev afholdt 1-3. marts med 32
deltagere. Præmietagere:

Gruppe 1: 1. Nikolaj Korolev, Tåstrup, 4, 2.
Thomas Flindt, Næstved, 3½.

Gruppe 2: 1. Jonas Nilsson, Ringsted, 3½, 2.
Jan Jensen, Albertslund, 3.

Gruppe 3: 1. Alexander Rosenkilde, Tåstrup,
5, 2. Jens Trane, Saxo, 3.

Gruppe 4: 1. Tage Christensen, Svogerslev,
4½, 2-3. Henrik Autzen, Svogerslev, og Arvid
Aaager, Vallensbæk, 3½.

Gruppe 5: 1-2. Peter Belyaev, Svogerslev,
Ditlev Rasmussen, Svogerslev, 4.

Fire præmietagere med Nikolaj som turne-
ringsvinder var under 16 år. Tak til deltagerne.

Torben Autzen

ChessHouse
Januar-februar EMT

Mesterklassen: 1-2. Henrik Andreasen, Før-
oyar, og Aage Olsen, Århus Skakklub.

Basisklasse 1: 1-3. Thomas T. Thomsen, EM,
Kasper J. Dreiberg, Århus og Mikkel Nørgaard,
Nordre Skakklub.

Basisklasse 2: 1. Morten Rasmussen, Skan-
derborg Skakklub, 2. Henrik Christensen, SK
68, 1. ratingpræmie: Kurt S. Nielsen, SK 1946.
2. ratingpræmie: Janus M. Rasmussen, SK68.

ChessHouse takker for en hyggelig turnering.
Morten Rasmussen

Chess House
Marts weekend EMT

Basisklasse: 1. Kurt F.N. Aalbæk, Århus
Skakklub, 2. Søren Karlberg, Skolernes Skak-
klub. ChessHouse takker for en hyggelig tur-
nering.

Morten Rasmussen



www.chessclub.com

Verdens fornemste skakside!
- Over 90.000 spil hver dag
- Snesevis af Stormestre spiller hver uge
- Spillere fra 80 lande
- Konkurrere i turneringer
- Direkte on-line hjælp 24 timer i døgnet
- Hjælpefiler og software på dansk

Turneringer og arrangementer, som ønskes
optaget i aktivitetskalenderen, sendes til
Skakbladets redaktion.

‘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 04/2002.

Første Lørdag Lyn Chess House hur./6.HK
Første lørdag i hver måned.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 04/2002.

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

KSUs Junior Grandprix jun./1.HK
Uafhængige turneringer/datoer.
Se juniorsiderne i SB 1/2002.

Junior Grand Prix jun./2.HK
Uafhængige turneringer/datoer.
Se juniorsiderne i SB 1/2002.

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. – SB 3/2002.

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

Low Budget XVI koor./8.HK
8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5. Aktivhuset,
Olsbækken, Greve.  – SB 3/2002.

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

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

Femmeren 2002 koor./6.HK
10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5. Lokalcenter
Rosenbakken, Skødstrup.  – SB 3/2002.

Aktivitetskalender
Djurslandsturneringen EMT koor./6.HK
11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5, 23/5, 30/5.
Grenaa Idrætscenter.   – SB 2/2002.

Sæby Open 2002 hur./7.HK
14/4. Sæby Fritidscenter. Jens Riis tlf. 98 46
44 30, jensriis@post.dknet.dk

Åbne Skovbomesterskaber jun./hur./2.HK
14/4. Ejby Skole, Ejby (Sjælland).
Ulla Larsen, tlf. 56 82 09 18.  – SB 3/2002.

Simultan med Henrik Danielsen and./2.HK
15/4. Værestedet, Jyllinge. Jørgen Jungsberg,
tlf. 46 73 00 56.   – SB 3/2002.

Øbro Forår koor./1.HK
15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5. Rosenvængets
Allé, Kbh. Ø.  – SB 3/2002.

Himmerlandsturneringen koor./Elo/7.HK
15/4, 17/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 21/5.
Erhvervsskolerne, Aars.  – SB 4/2002.

GSF Forårs EMT 2002 koor./1.HK
16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5. Til Jernbanen 20,
Bagsværd.  – SB 3/2002.

38'te Ølgodturnering koor./5.HK
16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5.
Aktivitetscenteret, Ølgod.   – SB 3/2002.

Århus Forår EMT 2002 koor./6.HK
16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 4/6. Lokal-
center Bakkegården.  – SB 4/2002.

Vejleturneringen 2002 koor./Elo/5.HK
18/4, 25/4, 2/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6.
Hældagerskolen, Vejle.  – SB 3/2002.

Farum Forår 2002 koor./8.HK
19/4 - 21/4. Ellegården, Stavnsholtvej 168.
Dennis Bogø, tlf. 44 65 03 33. – SB 3/2002.

Hurtigskak for 3-mandshold hur./2.HK
20/4. Dagcentret, Blumesvej 3, Køge.
 – SB 3/2002.

KS hurtigskak for 2-mandshold hur./1.HK
20/4. Vennemindevej 47, København.
 – SB 4/2002.

AS04 Forår 2002 koor./1.HK
22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 27/5, 3/6, 10/6.
Medborgerhuset Blågården.  – SB 3/2002.

K.41 Forårs EMT 2002 koor./1.HK
23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5. K.41's lokaler,
Mellemtoftevej 11, Valby.  – SB 3/2002.

Hillerød Byturnering 2002 koor./Elo/8.HK
23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6.
Ålholmskolen Hillerød.  – SB 3/2002.
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Hørsholmturneringen
Den årlige Hørsholmturnering, som er en
invitationsturnering, er afholdt d. 1-3. marts
med følgende resultat: 1. Sandra de Blecourt ,
FHS, 4½/5, 2. Jan Mose Nielsen, Sydkysten,
3½/5, 3-4. Morten Poulsen, Hørsholm, og Steen
Petersen, Brønshøj, 3/5. Præmien for bedste
parti gik til Sandra de Blecourt for hendes ge-
vinst i 2. runde. Alle partier er lagt ud på Net-
tet: http://www.fribonden.dk/

Jesper Nielsen

Ændringer til klubfortegnelsen
Sendes til hovedkredskasseren, dog 1., 2., 5.,
8., og 9. hovedkreds til kartoteksføreren.

1. HOVEDKREDS:
Tårnby Skakklub: Ny formand: Dagh Nielsen,
Markmandsgade 3, 3.th., 2300 København S.
Frederiksberg Skakforening: Ny formand:
Ebbe Christoffersen, Kildebakken 45, 2.tv.,
2860 Søborg. Tlf. 39 67 05 07.
Email:ebbec@mobilixnet.

3. HOVEDKREDS:
S.I.F. Skakafdeling: Ny formand: Lars Corne-
liussen, Grubbens Vænge 1, Tårup, 5871 Frø-
rup. Tlf. 65 37 24 84. Email: colle@get2net.dk.

8. HOVEDKREDS:
Humlebæk Skakklub har fået nyt spillested og
-dag: Tirsdag, ‘Bjerrehus’ Gl. Strandvej 77,
3050 Humlebæk.

 Bjørn Laursen

Junior forårsturnering
Københavns Amts Skole Skak (KASS)’s 22.
individuelle forårsturnering blev afviklet i
Lyngby med 28 spillere fordelt i tre grupper.

Gruppe I: 1. Kasper Foslund, Tåstrup, 7, 2.
Niklas Johansen, Vanløse Privatskole, 4 (korr.
11½), 3. Sebastian Lavallee, Lyngby, 4 (korr.
10), 4. Alexander Jensen, ØBRO, 4 (korr. 9),

Gruppe II: 1. Brian Vith, Skelgårdsskolen,
6 (korr. 17), 2. Dara Akdag, Skovlunde, 6
(korr. 16), 3. Frederik Mikkelsen, Bagsværd
Friskole, 5.

Gruppe III: 1. Andreas Pedersen, Stengård
Skole, 8 (korr. 38½/41½/44½), 2. Nicolaj
Pedersen, Lyngby, 8 (korr. 38½/41½/42½),
3. Stefan Bilfeldt, Stengård Skole, 7, 4. Mi-
chael Paulsen, Ballerup, 6.

Resultater
Andre turneringer



Dansk Skak Union ...
Forretningsudvalget

• Formand: Ole Block, Ny Adelgade 7, 3., 1104 København K.
Tlf. 33 32 25 04. Fax 33 32 25 08. Email: formand@skak.dk.

• Kasserer: Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved.
Tlf. 55 75 21 34. Fax 55 75 21 35. Email: kasserer@skak.dk. Giro 9 29 55 93.

• 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.

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.

LVS Forår 2002 koor./Elo/1.HK
24/4, 8/5, 15/5, 29/5, 12/6. Lyngby Kulturhus,
Stuckenbergsalen.  – SB 3/2002.

Nordres's Bededagsturnering hur./ 6.HK
26/4. Århus Købmandsskole, Vester Allé 8.
 – SB 4/2002.

Det åbne Gladsaxemesterskab koor./Elo/1.HK
26/4 - 28/4. Gladsaxe Ungdomsskole. Simon
Reusch, tlf. 39 20 34 24.  – SB 2/2002.

Skive-Hurtig 2002 hur./9.HK
27/4. Skivehus Skole. Günther Karlsen, tlf. 97
54 54 01.  – SB 3/2002.

Svaneke Skakklub 70 år hur./8.HK
27/4. Svaneke bibliotek, Borgergade 4.
 – SB 4/2002.

KS Hurtigskak 2002 hur./1.HK
1/5, 8/5. Vennemindevej 47, København.
 – SB 4/2002.

Det Åbne Randersmesterskab koor./Elo/6.HK
3/5 - 5/5. Vorup Bibliotek. Claus Andersen,
tlf. 86 43 79 94. – SB 3/2002.

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

Holstebro Skakklub koor./9.HK
7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6. Danmarksgade 14,
1-2. sal.   – SB 4/2002.

2nd Atlantic Weekend koor./Elo/1.HK
8/5 - 12/5. Øbro Skakforening, Rosenvængets
Allé 31.  – SB 4/2002.

Chess House onsdags EMT koor./Elo/6.HK
8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6.
Silkeborgvej 11-13, Århus.   – SB 4/2002.

Kronborgturneringen 2002 koor./Elo/8.HK
9/5 - 12/5. Helsingør, Borupskolen Smakke-
gårdsvej.  – SB 4/2002.

Chess House Pinse EMT koor./Elo/6.HK
17/5, 18/5, 19/5, 20/5. Silkeborgvej 11-13.
Århus.  – SB 4/2002.

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

Vesterhavsturneringen koor./Elo/5.HK
5/7 - 13/7. International skakfestival.
Brian Isaksen, tlf. 75 13 75 02.

Politiken Cup koor./Elo/1.HK
15/7 - 26/7. Int. Open, Nørrebrohallen.
Lars Bech Hansen, formand@ksu.dk.

ChessCamp jun./and./2.HK
21/7 - 27/7. Skaksommerlejr, Reersølejren
ved Kalundborg. – SB 2/2002, side 19.

Fyens Land Dalum Kop hur./3.HK
28/7. DM i halvtime-skak, Haarby.
Borvil, tlf. 64 86 16 00. Se SB 5/2002.

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.

Faaborg weekend EMT koor./3.HK
27/9 - 29/9.
Ove Matras, tlf. 62 61 97 98.

Kystmesterskabet 2002 koor./8.HK
25/10 - 27/10.  Espergærde,
Jens K. Pedersen, tlf. 49 13 38 09.
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Skive Bymesterskab 2002 koor./9.HK
25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11. Skivehus
Skole. Per Nielsen, tlf. 97 52 05 78.

Farum Hurtigturnering 2002 hur./8.HK
1/12, Ellegården, Farum,
Dennis Bogø, tlf. 44 65 03 33.
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Nye titler:
Secrets of Pawnless
Endings
John Nunn,
Gambit Publications 2002,
384 sider. Pris: 199,-

I den første udgave af bogen
fra 1994 benyttede Nunn sig af
Ken Thompsons databaser
med slutspil, hvor der højst var
5 brikker. Nu findes der adgang til endnu større
slutspilsdatabaser med op til 6 brikker. Det har
resulteret i flere overraskende og paradoksale
undtagelser i slutspilsteorien. Der er mindst to
specielle i Dronning/Tårn mod Tårn/Tårn og Tårn/
Løber mod Løber/Springer med uligfarvede løbere.
Dette slutspil har vist sig at være meget gunstigt
for spilleren med mest materiale. Mange af de
stillinger, der analyseres, er studiemateriale, men
der er dog samtidig en hel del gode eksempler fra
turneringer.

The Ultimate Pirc
Nunn & McNab. Batsford 1998, 320 sider.
Pris: 239,-

Bogen bygger på Nunns tidligere succes: The
Complete Pirc. Den store forskel er, at den er
blevet ført up to date, og hele bogen har fået et
gennemgribende eftersyn. Hovedformålet med
bogen er at give læseren en mulighed for at lære
Modern Defence og Pirc set fra både hvid og sorts
side. Der er kommet mange nye ting frem inden for
de sidste ni år, og de er alle forklaret i bogen.

64 Things You Need
to Know in Chess
John Walker,
Gambit Publications 2002,
144 sider. Pris: 179,-

John Walker er skolelærer af
profession, og det smitter i høj
grad af på hans bog. Den er
først og fremmest skrevet til
den unge fremstormende skakspiller. Man behøver
ikke at være et geni til engelsk for at forstå den,
idet den er skrevet i en sprogtone hvor alle de
unge spillere sagtens kan være med. Bogen
indeholder de grundlæggende mat-teknikker, den
nødvendige slutspilsviden, kombinationer, taktik,
midtspil, principper for åbningsspillet, samt en
mængde gode og praktiske tips.

Pirc Alert!
Alburt & Chernin, Circ USA 2001, 448 sider.
Pris: 369,-

I en så dynamisk åbning som Pirc er det mere
vigtigt at forstå idé-grundlaget, end det er at lære
en masse lange trækfølger udenad. Det har
forfatterne taget hensyn til, og næsten halvdelen af
bogen er en grundig gennemgang af planer og
strategier set fra såvel sorts og hvids side. Først
derefter går de ind i varianterne. Man ser ofte, at
den der har den største forståelse for ideerne bag
åbningen, også er den der har de bedste ‘kort’ på
hånden. Selve den pædagogiske opbygning er
imponerende; alle vigtige informationer er farvet
blå, og der en mange øvelser, der skal løses for at
træne forståelsen. Bogen er simpelthen et must for
alle Pirc-spillere.

The Ultimate
Closed Sicilian
Gary Lane. Batsford 2001,
176 sider. Pris: 199,-

For de hvid-spillere, som ikke
ønsker krig på kniven i super
skarpe varianter, er lukket
siciliansk et godt alternativ.
Ideer og planer er bedre end
flere hyldemetre med teoribøger. Foruden de
grundlæggende strategier beskæftiger forfatteren
sig også med trick og fælder set fra både sort og
hvids hjørne. Midtspils planerne bliver illustreret
med mønsterpartier. Som ny hovedvariant
introduceres 6.Le3 (1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6
4.Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. Le3) Planen er enkel; Hvid
vil hurtigt spille Dd2 og Lh6 og måske følge op
med h4 og kongeangreb.

Multiple Choice Chess
Buckley, Everyman Chess 2001, 160 sider.
Pris: 219,-

Dette er en rigtig ‘Test dig selv’ bog. Læseren kan
spille sig igennem en hel del mesterpartier, og i
udvalgte stillinger bliver læseren bedt om at finde
det bedste træk. Der er dog ingen grund til panik,
hvis det ikke lykkes, som hjælp er der altid fire
muligheder at vælge imellem. Der deles point ud
og det er endda muligt at få ekstra hvis man er i
stand til at fange vigtige muligheder i stillingen.
Bogen henvender sig til alle klubspillere mellem
1300 og 1700.

Dansk Skaksalg har været til DM
– derfor er forretningen lukket 2.- 5. april.


