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Sigeman & Co, Malmø 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. GM Nigel Short, England .............. 2673 • ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 6
2. GM Peter Heine Nielsen, DK ........ 2636 ½ • 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 5½
3. GM Jonny Hector, Sverige ............ 2513 ½ 1 • 1 0 ½ 0 ½ 1 ½ 5
4. IM Leif E. Johannessen, Norge ...... 2452 ½ ½ 0 • ½ 1 1 1 0 ½ 5
5. GM Jan Timman, Holland ............. 2616 ½ 0 1 ½ • ½ ½ 0 1 ½ 4½
6. GM Vladimir Epishin, Rusland ..... 2616 0 ½ ½ 0 ½ • 1 ½ 1 ½ 4½
7. GM Thomas Luther, Tyskland ...... 2566 ½ ½ 1 0 ½ 0 • ½ ½ ½ 4
8. IM Emanuel Berg, Sverige ............ 2514 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ • 0 1 4
9. GM Hannes Stefansson, Island ...... 2598 ½ 0 0 1 0 0 ½ 1 • ½ 3½

10. GM Tom Wedberg, Sverige ........... 2540 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ • 3

Kategori XIII    Ratinggennemsnit 2571   GM-norm 5 point

Kategori XIII i Malmø
Peter Heine Nielsen på andenpladsen efter Nigel Short i Sigeman & Co
GM-turnering, og stormestertitel til Leif E. Johannessen, Norge.

imhamns Schackklubs GM-turnering med
advokatfirmaet Sigeman & Co som hoved-

Som det fremgår af tuneringstabellen levede
ratingfavoriterne Short og Nielsen op til for-
ventningerne, ligesom unge Johannessen tog
sin tredje og afgørende GM-norm, men under-
vejs var det ellers GM Jonny Hector som stjal
billedet ved endelig at få sit skarpe spil til at
lykkes  hjemme i Sverige.

Peter Heine Nielsen spillede også energisk
og publikumsvenligt, især med de hvide brik-
ker, og kommenterer turneringen side 8.

sponsor fejrede i år sit 10. års jubilæum. Et stærkt
felt med de to tidligere VM-kandidater Nigel
Short og Jan Timman som hoved attraktioner ,
suppleret med de unge titelsultne Leif E.
Johannessen, Norge, og Emanuel Berg, Sve-
rige, samt – ifølge de svenske arrangører – nor-
dens måske stærkeste spiller i øjeblikket, den
danske GM Peter Heine Nielsen.

L

Brønshøj
pokalmester

Side 3

Miriam F. Olsen
– mesterspiller og 13 år

Side 6

VM-kaos slut?
Side 11

Jonny Hector – begejstrede
sit Malmø-publikum med
angrebsskak og fightermod.
(Foto: tr)
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Partier: Hector, Jonny 8 – Høi, Carsten 3,
5, 6 – Knudsen, Rene 17 – Lund, Martin 17
– Nielsen, Jens Ove Fries 3 – Nielsen, Peter
Heine 8(2), 9 – Nielsen, Poul Steen 6 –
Nikitin 7 – Nilssen, John Arni 5 – Olsen,
Miriam F. 6(2) – Pilgard, Kim 7 – Stefans-
son 10 – Timman 9, 10 – Wedberg, Tom 8.

Nr. 7 / 2002 er leveret til P&T den 27. juni.
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Vesterhavsturneringen
17. Vesterhavsturnerings officielle turnerings-
telefon: 26 44 67 64 – men kun 5.-13 juli 2002.
Brug ellers 75 13 75 02.

Bogen om 16. Vesterhavsturnering 2001 er
nu langt om længe ude - stærkt forsinket, men
også stærkt udvidet til 52 sider. Kun kr. 30 inkl.
forsendelse, hos Brian Isaksen, Storegade 67c,
6700 Esbjerg. Email: brisak@esenet.dk.

Er man ikke i Esbjerg under GM-turnerin-
gen 5.-13 juli, kan kategori 14 turneringen føl-
ges på Nettet via www.dsu.dk eller på adres-
sen:
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Politiken Cup
Årets store københavnske open spilles 15.-26.
juli i Nørrebrohallen. Deltagerantallet nærmer
sig rekord, og der kommer fortsat tilmeldinger
fra udlandet. Senest GM Heikki Kallio, Fin-
land og en spansk gruppe med tre piger plus
deres træner, en IM fra Ecuador. Andre kendte
profiler kan ses i Skakbladet nr. 6, og det
opdaterede felt kan – ligesom turneringen, når
det hele går i gang – findes på Nettet:

���
�����������
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Efter to DM-titler i træk, 1998-1999 og 1999-
2000, har de seneste år været vanskelige for
SK 34 Nykøbing F. I sæsonen 2000-2001 stod
holdet til udsmidning af 1. division p.g.a. en
administrativ fejl af klubbens formand, men
blev reddet af hovedbestyrelsen, og i den netop
afsluttede sæson 2001-2002 stillede holdet – til
konkurrenternes udelte skuffelse – med kun seks
spillere til den afsluttende dobbeltrunde.

På sin generalforsamling 13. maj traf klub-
ben så den tunge beslutning at trække holde fra
1. division og dermed af hele divisionsturne-
ringen. På sin hjemmeside begrundede klub-
ben beslutningen således:

'SK 34 Nyk. F. trækker sit 1. divisions-
hold. Dette blev besluttet på klubbens
generalforsamling mandag den 13. maj.
Efter at have vundet DM for hold to år i
træk har klubben de seneste par sæsoner
desværre mistet en del stærke spillere og
kan i dag ikke siges at have styrke til at
kunne begå sig i 1. division.'

Samtidig vedtog generalforsamlingen at ændre
klubbens navn til Nykøbing F. Skakklub for at
starte på en frisk og bedre kunne profilere klub-
ben.

Nordre og Nørresundby var i den forgangne
sæson sluttet fuldstændig lige på 7-8. pladsen
og  skulle nu spille omkamp om den ledige plads
efter SK 34. Men Nørresundby, som gentagne
gange har opfordret til etablering af en solida-
risk udligningsordning vedr. holdenes  rejse-
omkostninger, tog nu konsekvensen af den
manglende forståelse for deres situation og gav
frivilligt afkald på muligheden for at blive i
1. division.

Over for Dansk Skak Unions forretningsud-
valg begrundede klubben det bl.a. således:

'Nørresundby Skakklub har på sin gene-
ralforsamling d. 6/6-02 vedtaget ikke at
stille op til omkampen mod Nordre om
den ledige plads i 1. division. Beslutnin-
gen skal ses som en protest mod de vilkår,
som DSU opstiller med manglende
økonomisk udligningsordning samt
dobbeltrunde i Århus og hos Sydkysten.'

Siden 1999 har ikke færre end tre 1. divisions-
hold trukket sig helt ud af turneringen (modsat
Nørresundby, som fortsætter i 2. division). Til-
bage i 1980 trak Frederiksberg sit 1. divisions-
hold i protest mod Dansk Skak Unions behand-
ling af en af klubbens spillere, og selv om man
kan hævde, at de seneste års epidemiske fælles-
problem er økonomien, er forklaringen ikke
entydig.

Gistrup Skakforening vandt DM i 1998, men
valgte året efter at trække ikke blot 1. divisions-
holdet, men også sine to øvrige hold i mester-
rækken og A-rækken med den begrundelse, at
klubben ikke kunne etablere acceptable forud-
sætninger for at videreføre holdene.

Sydøstfyn anførte derimod direkte – ligesom
Nørresundby – de usolidariske rejseudgifter, da
de meddelte deres udtræden af turneringen før
sæsonstart 2000.

SK 34's begrundelse er allerede citeret, men
fælles for Gistrup, Sydøstfyn og SK 34 er, at de
alle har praktiseret en slags professionel hold-
skak, hvorfor spillersituation og holdmulig-
heder nøje hænger sammen med klubbens øko-
nomi. Markedsmekanismer kunne man lidt ky-
nisk kalde det.

Nørresundby derimod er en klub af den gamle
amatørskole, og det virker ekstra foruroligende,
at en sådan klub efter mange år i divisionsturne-
ringen må afstå fra at spille i landets fineste
række pga. økonomien.  tr

SK 34 trækker sit 1. divisionshold

GM-skak på Mors 2003
Morsø Skakklub havde stor succes med sin før-
ste GM-turnering, Morsø Invitational (se Skak-
bladet nr. 5, side 12). Klubben har derfor be-
sluttet af følge op med endnu en stormester-
turnering 8.-16. februar 2003 og håber, at rating-
gennemsnittet på deltagerne vil blive endnu
højere, samt at det lykkes at få en dansk storme-
ster til start.
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Eliterækken 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r point mp.

1. Brønshøj 83 42 73 2½3 35 24 17½ 11

2. Jetsmark 2½6 10 133 310 114 3½5 16 10

3. K 41 411 73½ 52 11½ 41 36 15 7

4. Skolerne 5½ 113½ 210 3½8 33 12 14½ 8

5. Nordre 3½4 124 23 62½ 11 2½ 13½ 7

6. Ålborg 21½ 39 122½ 1½5 47 31 13½ 6

7. Kjellerup 134 ½3 11 123½ 60 144 13 6

8. Sydøstfyn 11 2½10 93 4½ 3½12 111½ 12 6

9. Ribe 102 61 18 314 313 122 12 6

10. Evans 29 81½ 42 21 2½14 2½13 11½ 6

11. Læseforen. 30 ½4 414 134 02 2½8 11 6

12. Herning 144 05 1½6 ½7 8½ 29 8½ 3

13. Nr. Åby 07 142½ 12 011 91 101½ 6 2

14. Nyborg 012 1½13 110 91 101½ 07 4 0

inalestævnet i Dansk Skak Unions lands-
dækkende pokalturnering blev traditionen

Den store 1. hovedkreds valgte i år helt at
droppe sin indledende turnering, og i andre
hovedkredse må pokalturneringen også finde
sig i en ret lav prioritering. Det er derfor spørgs-
målet, om ikke et landsdækkende reglement vil
kunne gennemføres uden at kollidere voldsomt
med hovedkredsenes ønsker og traditioner.

Eliterækken
Eliterækken var en kamp mellem K41, Brøns-
høj og Nordre. Imidlertid gik Nordre ned med
1½/8 i de sidste to runder, mens Jetsmark sco-
rede 7½ og snuppede andenpladsen. Brønshøjs
triumf blev grundlagt på de øverste brætter, hvor
både GM Carsten Høi og Thorbjørn Bromann
spillede meget stærkt – Høi med bl.a. tre sejre
over IM-ere – og scorede 5½ point hver.

Brønshøjs vinderhold:
1. GM Carsten Høi 5½/6
2. Thorbjørn Bromann 5½/6
3. Nikolaj Palm 2½
4. Jacob Carstensen 4

Et vigtigt parti
Afgørelsen faldt alerede i 2. runde, da Jetsmark
løb ind i 4-0 mod Brønshøj. På førstebrættet fik
GM Carsten Høi lejlighed til at afslutte elegant.

Carsten Høi kommenterer:

Mens jeg spillede med i Atlantic Weekend,
hvilede jeg mig ofte i pauserne i Fælledparken
i nærheden af Idrætsparken. Da OB under tur-
neringen blev Pokalmestre over FCK, kunne
jeg jo ikke vide, at denne titel også skulle til-
falde Brønshøj Skak Forening et par uger se-
nere!

Carsten Høi
Jens Ove Fries Nielsen

Dronningbondespil    D02

1. d4, d5 2. Sf3, Sc6!?
Lidt af en dille for tiden. Thorbjørn spiller

det også, slog mig i Carsten Petersen Jubilæums-
lyn!

3. Lf4.
For at undgå Tchigorin efter 3. c4, Lg4.
3. -, Lg4 4. e3, e6 5. c4, Lb4† 6. Sc3, Sf6.
I Atlantic Weekend spillede Olavur Simon-

sen 6. -, Sge7 mod mig – der kom 7. Ld3, Sg6
8. Lg3, 0-0 9. 0-0, Lxc3 10. bxc3, f5 11. h3,
Lh5 12. Te1, f4? 13. exf4, Sxf4 14. Lxf4, Txf4
15. Dd2!, Df6 16. Txe6, Dxe6 17. Dxf4, Lxf3
18. Dxf3, Se7? 19. cxd5, Dxd5 20. De2, Dd6
21. De4 1-0.

7. Tc1, 0-0 8. Le2, Se4 9. 0-0, Lxc3 10. bxc3,
dxc4 11. Lxc4, e5! 12. Ld3!

Brønshøj
pokalvinder

Dansk Skak Unions pokalvindere:

1996: Århus Skakklub
1997: Nordre, Århus
1998: Gistrup
1999: Nørresundby
2000: Skolernes Skakklub
2001: Skolernes Skakklub
2002: Brønshøj

AF THORBJØRN ROSENLUND

Brønshøjs pokalvindere – fra venstre Jacob Carstensen, Nikolaj Palm, Carsten Høi og Thorbjørn
Brtomann.  (Foto: Niels Erik Nielsen)

Slog Jetsmark 4-0 i top-
opgøret og gik ubesejret
gennem turneringen.

tro spillet i Nyborg i pinsen. I turneringens tre
første år, 1996 til 1998, blev den gennemført
efter klassisk cup-princip med vind-eller-for-
svind matcher. De seneste fire år har man i ste-
det anvendt en slags schweizer-system over seks
runder.

Kriterierne for indplacering i de tre rækker:
eliterækken, bredderækken og juniorrækken,
giver fortsat anledning til diskussion. Proble-
met er, at de indledende, lokale turneringer af-
vikles efter meget forskellige regler, hvorfor
det er vanskeligt at opstille klare ratingvilkår
for en sondren mellem elite- og breddehold.

Umiddelbart før 2002-finalen spurgte Tøn-
der, som havde tilmeldt sig eliterækken men
manglede nogle af deres bedste spillere, om
Læseforeningen ikke ville bytte plads med dem.
Det enedes man så om, men en hurtig ratingbe-
regning af endelige finalerækker antydede, at
en seedning af holdene efter formodet styrke
ville have medført flere ændringer.

F

�
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Efter 12. dxe5, Lxf3 samt Sd2 vinder sort en
kvalitet.

12. -, Sxc3 13. Txc3, exf4 14. Db1, Lxf3 15.
gxf3, Dh4 16. Dxb7, Se7 17. Txc7, Tae8 18.
Kh1, Sc8 19. Dd5!?

En centralisering og først og fremmest en
grusom modtrussel!

19. -, fxe3 20. fxe3, Txe3??
Bedre var 20. -, Sb6!
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21. Dxf7†!! opgivet.
Det ender med mat! 1-0.

Bredderækken
Nr. Sundby sikrede sejren ved i sidste runde at
vinde 4-0 mod Frem, hvis spillere ellers ar iført
barsk sort dress a la filmen ‘Men in Black’.

Tag stilling v/ Bent Kølvig
Løsninger side 14
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1. Hvid trækker!
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Der er linet op til konge-
angreb!

5. Hvid trækker!
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Der er vel angreb for den tabte
bonde?

2. Sort  trækker!
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Kan man redde sig?

6. Hvid trækker!
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Farlige bønder og officerer!

3. Sort  trækker!
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Er der mere end remis?

7. Sort  trækker!
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Stor fordel. Præcist spil!

4. Sort  trækker!
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Hvid har en enkelt trussel!

8. Hvid trækker!
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En springer bliver udfordret!

1. Nr. Sundby 1 17½
2. Nordre 15½
3. Frem (in Black) 15
4. Tønder 12½ / 8 mp.
5. Nr. Sundby 2 12½ / 7 mp.
6. Brønshøj 12½ / 6 mp.
7. Evans 12  / 7 mp.
8. Kjellerup 11½ / 8 mp.
9. Herning 11½ / 6 mp.

10. Ribe 10½
11. Århus 10 / 5 mp.
12. Ålborg 10 / 2 mp.
13. Springeren Kolding 9½
14. Løgumkloster 7½

Nr. Sundbys vinderhold:
1. John B. Nielsen 3
2. Eddie Poulsen 5
3. Henrik Willumsen 5
4. Henrik Kaysfeld 5

Juniorrækken
1. Tåstrup 18
2. Tjele 1 16½ / 10 mp.
3. Jetsmark 1 16½ / 8 mp.
4. Åbenrå 12 / 7 mp.
5. Ikast 12 / 6 mp.
6. Årslev 11
7. Sydøstfyn 10
8. Nyborg 9½
9. Tjele 2 8

10. Jetsmark 2 6½

Tåstrups vinderhold:
1. Nikolaj Korolev 4½
2. Kasper Foulund 5½
3. Martin Lee Lauritsen 4
4. Alexei Hansen 4

Nørresundbys pokalvindere – fra venstre John
B. Nielsen, Henrik Willumsen, Eddie Poulsen og
Henrik Kaysfeld. (Foto: Niels Erik Nielsen)

Tåstrups pokalvindere – fra venstre Alexei
Cherstiouk Hansen, Nikolaj Korolev, Kasper
Foslund Nielsen og Martin Lee Lauritsen.
(Foto: Niels Erik Nielsen)
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urneringen „Second Atlantic Weekend“
blev spillet i Øbros lokaler med energiske

Her mit parti mod John Arni Nilssen fra 8.
runde:

Carsten Høi
John Arni Nilssen

Grünfeldindisk   D91

Det er lidt mærkeligt, at hverken John Arni
eller Heini er blevet internationale mestre. John
Arni har et par dispensationsnormer og spiller
meget solidt. Jeg havde fuld energi i dette parti,
da jeg aftenen før havde lagt mig i spidsen med
en sejr med sort over ukraineren Kopylov.

1. d4, Sf6 2. Sf3, g6.
Lidt af en overraskelse, idet jeg havde regnet

med 2. -, e6.
3. c4, Lg7 4. Sc3, d5.
Det anede mig nu!
5. Lg5!
For at skærpe mit eget spil – slutspillet efter

5. cxd5, Sxd5 6. e4, Sxc3 7. bxc3, c5 8. Le3,
0-0 9. Tc1, cxd4 10. cxd4, Da5† 11. Dd2,
Dxd2† 12. Kxd2 kan man godt blive lidt træt
af!

5. -, Se4 6. Lh4!
Igen det skarpe, selv om jeg var tæt på at

bakke ud med det positionelle 6. cxd5, Sxg5
7. Sxg5, e6 8. Sf3, exd5 med roligt positionelt
spil efter 9. e3 samt evt. minoritetsangreb med
b4 etc.

6. -, Sxc3.
Muligt er også 6. -, c5.
7. bxc3, dxc4 8. e3!
Et bondeoffer! Efter 8. Da4†, Dd7 9. Dxc4,

b6 kommer sort fint ud af åbningen.
8. -, b5 9. Le2?!
Jeg tror, at hvid burde fremtvinge c6 med

9. a4!
9. -, Lb7 10. Tb1, Dd5 11. 0-0, a6 12. a4,

Sd7.

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


���	����

13. e4!
Sort er ved at konsolidere stillingen med en

mere eller mindre sund merbonde! På uret førte
sort også med ca. 35 minutter, men dette træk
fik John Arni i tænkeboksen.

13. -, dxe4.
Forceret.

14. Lxc4, 0-0?
Nu får hvid store gevinstchancer. 14. -, bxc4

15. Te1 er livsfarligt, men ikke helt klart.
15. axb5, Sf6 16. bxa6, Lxa6 17. Te1, Df5

18. Db3.
Ikke 18. Lxa6, Txa6 19. Txe7?, Sd5! med

angreb på c3.
18. -, Lxc4 19. Dxc4, e6 20. Lxf6!
Efter min mening en æstetisk fin afgørelse,

der sikrer hvid en klar positionel fordel. Sorts
springer måtte selvfølgelig ikke komme til d5.
Nu sidder sort tilbage med en meget svag bonde
på c7.

20. -, Lxf6 21. h3!
Jeg havde det rigtig godt her.
21. -, Dd5?!
En overseelse, men i det lange løb kan sort

ikke holde c7.
22. Dxc7, Tfc8 23. Df4, Lg7 24. Te3, Df5!
Godt spillet! Slutspillet er på grund af hvids

bondestruktur på damefløjen svært at vinde.
Men en bonde er en bonde.

25. Dxf5, gxf5 26. Tb5?!, Ta1† 27. Kh2,
Ta3 28. d5!

Min idé.
28. -, Taxc3 29. dxe6, Txe3 30. exf7†, Kxf7

31. fxe3, Te8 32. Tb7†?
Vi var ved at være lidt i tidnød.
32. Txf5†, Kg8 33. Tg5!, Txe3 34. Sh4! ser

ud til at vinde!
32. -, Kg8 33. Sd4?!, Txe3?? 34. Txg7† op-

givet.
En brat afslutning på et interessant parti. 1-0.

Mere om turneringen på:
www.faroechess.com

Resultater og præmier

Atlantic Airways sponserede turneringens
hovedpræmier: lang-weekendbilletter for to
til Færøerne og/eller Danmark i hver præmie-
gruppe.
Postverk Føroya sponserede derudover en
række specialpræmier.

Pr. gruppe 1:
1. GM Carsten Høi, Brønshøj, 7
2. David Bekker-Jensen, Helsinge, 7

3-4. IM Mihael Kopylov, Ukraine, 6½
FM Thorbjørn Bromann, Brønshøj, 6½

Pr. gruppe 2:
1. Ólavur Simonsen, Klaksvík, 5½
2. Thomas Flindt, Næstved, 5½
3. Dan Erichsen, Hillerød, 5½
4. Morten Lønborg, K.41, 5½

Pr. gruppe 3:
1. Martin Poulsen, Tórshavn, 5½
2. Niels Kristian Kragh, Lyngby-Virum, 5
3. Claus Høeg, Saxo, 5
4. Thomas Tolstrup, Farum, 4½

Pr. gruppe 4:
1. Miriam F. Olsen, Skovlunde, 5
2. Thomas Klitgaard, Viborg, 4½
3. Christian E. Rasmussen, AS04, 4½
4. Horst H. Schmidt, Brønshøj, 4

Miriam F. Olsen blev dermed
mesterspiller som 13 årig!

I alt 44 deltagere.

2nd Atlantic Weekend
AF CARSTEN HØI

Arild Rimestad som primus motor ligesom sid-
ste år. I år var den åbne turnering med 44 spil-
lere blevet normgivende, og det benyttede Da-
vid Bekker-Jensen sig af, idet han producerede
en fortjent IM-norm (på dispensation ganske
vist, idet han kun mødte tre udlændinge) – til
lykke!

Ni runder på fem dage er selvfølgelig et hårdt
show, men ganske underholdende, og man får
spillet en masse skak på kort tid. Næste år satser
Arild selvfølgelig på en Open med flere storme-
stre samt internationale mestre – virkelig en ny
stjerne på den danske turneringshimmel.

Jeg vandt turneringen sammen med David
med 7 af 9 foran IM Kopylov og Thorbjørn
Broman med 6½. Thorbjørn slog mig i sidste
runde, så hvis ikke han havde sovet over sig
mod Simon havde han måske vundet... Sådan
kan man selvfølgelig ikke ræsonnere, men Thor-
bjørn synes i kraftig fremgang. Jeg prøvede
selvfølgelig at vinde i sidste runde også, idet
det så var blevet et rigtig flot resultat, men en
delt turneringssejr er dog alligevel det bedste
resultat, siden jeg fik GM-titlen.

T

Sidste runde – David Bekker-Jensen (med ryggen
til) har netop vundet over Heini Olsen, og Carsten
Høi er klar med et forslag til analysen, mens
turneringsleder Arild Rimestad tager situationen
med færøsk afslappethed og juniorspilleren Peter
Skovgaard holder øje med nabobordet.
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et var i sommeren 1999, dengang Politi-
ken Cup blev spillet på Egmont Kollegiet.

Jeg valgte at vise hendes parti fra sidste runde
i Gladsaxemesterskabet 2002, og for ligesom at
runde af med endnu et parti, hvad er så mere
passende end at vise hendes remis mod GM
Carsten Høi fra stormesterens simultanopvis-
ning i Skovlunde den 29. maj.

Miriam F. Olsen (1894)
GM Carsten Høi (2431/2405)

Kongegambit C32

1. e4, e5 2. f4, d5 3. exd5, e4 4. d3, Sf6 5.
dxe4, Sxe4 6. Sf3, Lc5 7. De2, De7 8. Sc3, Lf5
9. Le3, Sxc3 10. Lxc5, Dxe2+ 11. Lxe2, Sxe2
12. Kxe2, Sa6 13. La3, Lxc2 14. Tac1, Le4 15.
Thd1, 0-0-0 16. d6, Lxf3+ 17. Kxf3, c6 18.
Te1, Tde8 19. f5, Kd7 20. Kf4, Txe1 21. Txe1,
Te8 22. Txe8, Kxe8 23. f6, g6 24. Kg5, h5 25.
Kh6, Sb8 26. Kg7, Sd7 27. b3, b5 28. b4, Sf8
29. Lb2, a6 30. Le5=. ½-½.

Miriam spiller gerne skarpt, når det gælder, og
hun har da også en stor skakforståelse – dette
kombineret med hendes mange turneringer,
samt træning, kan bringe hende langt.

Miriam F. Olsen
– mesterspiller og 13 år

På vej til mestertitlen...

Gladsaxemesterskabet 2002, sidste runde:

Miriam F. Olsen (1825)
Poul Steen Nielsen (1653)

Skandinavisk    B01

1. e4, d5 2. exd5, Sf6 3. d4, Sxd5 4. c4,
Sb6 5. Sf3, g6 6. Sc3, Lg7 7. Le2, 0-0 8. 0-
0, Sc6 9. d5, Se5 10. c5, Sbd7 11. Sxe5,
Sxe5 12. f4, Sd7 13. Le3, Sf6 14. Lf3, h5
15. h3, Lf5, 16. Ld4, a6 17. Le5, Ta7 18.
Dd4, b6 19. b4, Se8 20. Lxg7, Sxg7 21.
Tad1, b5 22. Td2, Dc8 23. Te1, Te8 24.
Tde2, Dd8 25. g4, hxg4 26. hxg4, Lc8 27.
Th2, Ta8 28. Dd2, f5 29. g5, Lb7 30. Th6,
Kf7 31. Dh2, Th8.
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32. d6, Lxf3 33. Txe7†, Dxe7 34. dxe7,
Sh5 35. Txh8, Txh8 36. Df2, Lc6 37. Dd4,
Te8 38. Sd5, Lxd5 39. Dxd5† Kxe7 40.
c6, Sxf4 41. Dd7† Kf8 42. Dxc7, Sd5 43.
Dd6† Se7 44. Df6† Kg8 45. c7, opgivet.
1-0.

Med hendes egne ord ...
Langsigtede ambitioner:

–  Komme på kvindelandsholdet, så jeg bl.a.
kan komme med til kvinde-OL, senere blive
GM’er og deltage (vinde) VM for kvinder.

Kortsigtede ambitioner:
– Top 15 til EM/VM i år 2002 eller 2003 (og
fremover).

Jo, vi kommer nok til at se og høre meget mere
om Miriam og hendes skaklige bedrifter. Det
danske/færøske skakliv skal være glade for, at
hun i sin tid faldt af en hest og begyndte at lære
at flytte rundt med to heste...

Hjerteligt og skakligt tillykke, samt held og
lykke fremover – også med at blive storesøster
her i juli!

Miriam Olsen modtager en af sine
mange præmier af artiklens forfatter,

KSU-juniorleder Arild Rimestad.

AF ARILD RIMESTAD

Jeg husker som det var i går, at Helge Nees-
gaard-Madsen kom hen til mig og præsente-
rede mig for denne pige på 10 år, der kun havde
spillet skak et halvt år, men som nu havde insi-
steret på at spille sin første rigtige turnering!

I dag, mindre end tre år senere, er hun mester-
spiller. Miriam hedder hun, Miriam Fríða Ol-
sen, født den 16. september 1988 i Torshavn på
Færøerne. Deroppe har man skak i generne, men
hun lærte faktisk først at spille skak af en ven-
inde i 1998, fem år efter at familien var flyttet til
København.

Allerede to måneder efter Politiken Cup 1999
havde Miriam den ære at repræsentere Færøerne
ved EM i Grækenland, hendes anden internatio-
nale turnering.

Flotte resultater
Siden gik det slag i slag. Et hav af turneringer,
flotte resultater og mange gode oplevelser
fulgte, bl.a.: Pige DM 2000, som hun vandt
med maksimum point; NM 2000, Ungdoms
VM 2000 og NM 2001 for Færøerne, den sidst-
nævnte endda med en fornem bronzemedalje;
nr. 1 ved Junior KM 2001; med på det køben-
havnske hold, der vandt Junior DM for Hold
2001; Ungdoms VM 2001 for Danmark; Pige
DM 2002, endnu engang med maksimum; og
så var hun med til at sikre Skovlundes 2. holds
suveræne oprykning i år!

Hendes bedste oplevelse, siger hun selv, var,
da hun modtog pokalen foran et stort publi-
kum, som bedste kvinde i en spansk GM hurtigt-
urnering.

Men der er naturligvis mere, når man skal
sammenfatte, opdatere og ikke mindst frem-
hæve Miriams CV, her 900 rating senere...

Mange turneringssejre i de respektive præ-
mie- eller basisgrupper er det blevet til, f.eks.
Farum Forår 2000, Vár Jákup 2001, 1st Atlantic
Weekend, Gladsaxemesterskabet 2002 og 2nd

Atlantic Weekend, for blot at nævne nogle.

Mesterspiller
Netop de to sidstnævnte turneringer i slutnin-
gen af april og i starten af maj i år, sikrede hende,
ikke bare en god pengepræmie og endnu en
weekendbillet for to til Færøerne, men sammen-
lagt også godt og vel 80 mere i rating og et del-
Elo på 2132 i tillæg – hvilket med 1906 gjorde
hende til mesterspiller som trettenårig! Efter i
sine første år som skakspiller at have repræsen-
teret Færøerne kommer der til at stå ‘DEN’ ud
for hendes tal på Elo-listen, for i fjor valgte hun
Danmark.

D

Miriam F. Olsen i Politiken Cup 2001. (Foto: tr).
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Opens giver god træning
vis man ønker stærk og afvekslende inter-
national modstand er mulighederne mange.
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Davor Palo - Belkhodja

24. d4!?
Jeg var godt klar over, at dette gav sort nogle

fordele. Til gengæld kan man nu lidt lettere spille
på kongeangreb.

24. -, e4 25. Sf4, Sxf4 26. Txf4, Sd6 27.
Taf1, Tfe8!?

Et meget ambitiøst træk. Sort påstår, at hvid
ikke kan bruge de dublerede tårne på f-linien til
noget. Efter min mening er det fornuftigere at
bytte alle tårnene.

28. h4!, Sc4 29. De2, Da3!
Det er svært at dække c-bonden fornuftigt,

men nogle træk tidligere havde jeg beregnet:
30. g5, Dxc3 31. Dh5.
Pointen. Hvis sort spiller 31. -, Dxg3, afgør

32. g6 31. -, Dxd4† 32. Kh1. Det kritiske øje-
blik. Hvid truer 33. g6 og den eneste måde at
forhindre det på, er 32. -, g6! Hvorefter hvid

skal spille 33. Dxg6†, Dg7 34. Tf6! Med sand-
synlig remis ved evig skak. Jeg tror, Belkhodja
så dette men ville vinde og valgte:

32. -, De5??
Min første tanke var naturligvis at ‘vinde’

dronningen. Det skal nævnes, at jeg var i kraf-
tig tidnød, og ikke overvejede andre træk. (Tid-
nød er min sædvanlige undskyldning, for re-
sten.) Faktisk vinder 33. Tf7! med det samme.

33. Tf8†??, Txf8 34. Lxe5, Sxe5 35. g6.
Det var meningen, at jeg også skulle vinde

springeren, men efter...
35. -, Txf1† 36. Lxf1, Sg4
... begyndte jeg at bande som en gal inde i

mig selv. Sort har mere end nok materiale for
dronningen. Senere i partiet var jeg tæt på en
remis, men tabte altså til sidst. Det var lidt af et
mysterium for mig, hvorfor jeg ikke valgte 33.
Tf7! Trods tidnød bør man se sådan et træk.

Kim Pilgaard kommenter:

Kim Pilgaard, Danmark
Andrey Nikitin, Rusland

Fransk    C05
Partiet blev spillet i 5. runde, og netop den

dag var der reception hos borgmesteren i Cap-
pelle la Grande, så der blev kun tid til få forbe-
redelser mod den russiske GM, men de skulle
vise sig at være værdifulde.

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sd2, Sf6 4. e5, Sfd7 5.
c3, c5 6. Ld3, b6.

Jeg havde set, at han spillede denne variant,
så det kom ikke som nogen stor overraskelse,
men ellers ville overraskelseseffekten nok være
forholdsvis høj. Hvad jeg først har erfaret efter
turneringen er, at Nikitin også spillede denne
variant i runde 1 og runde 3 i Cappelle 2002
med succes, så hans erfaring med varianten var
selvfølgelig betydelig større end min.

7. Sh3, La6 8. Lxa6, Sxa6 9. Dg4.
Egentlig havde jeg forberedt mig på et af hans

partier, hvor der blev spillet 9. 0-0, Sc7 10. Dg4,
h5!? 11. Dg3, g6 12. Sf3, som blev spillet i
august 2001, og jeg havde vurderet det til godt
hvid initiativ, men Nikitin vandt med varianten
i runde 3, så måske var mit 9. Dg4 et strategisk
godt fejlskridt!?

9. -, h5 10. De2.
Efter mit 9. Dg4 tænkte Nikitin et godt stykke

tid, og jeg kom i tanke om, at jeg havde forbe-
redt kort rokade først. Ulempen viser sig nu, da
jeg ikke kan spille 10. Dg3 p.g.a. 10. -, cxd4 11.
cxd4, Sb4 med truslen 12. -, Sc2, hvorefter sort
har fordel, så De2 var nødvendigt.

10. -, Sc7 11. Sf3, c4.
Spillet hurtigt og med overbevisning, og hans

plan var tydeligvis en positionel rulning af mig
på dronningfløjen med det klassiske bonde-
fremstød b5-b4xc3. Mine forhåbninger ligger i
et angreb på kongefløjen.

12. 0-0, b5 13. Sfg5, Sb6 14. Df3?
En fejlvurdering af de taktiske forviklinger,

som kunne have opstået. Det rigtige træk er 14.
Te1! g6! 15. Df3, De7 med uklart spil.

14. -, Dd7?
Her har sort en for at få fordel med 14. -, f6!

15. exf6, gxf6 16. Sxe6, Sxe6 17. Te1, Kf7! Jeg
havde fornemmet, at Nikitin var en
positionsspiller, så jeg regnede ikke med, at han
ville tage den risiko med åbning af sin konge-
stilling. Reelt set har jeg ikke nok for officeren,
og ville have tabt, hvis han havde spillet 14...
f6!

15. Te1, a5?
En fejl, sagde jeg til mig selv, da han udførte

trækket. Nikitin havde ikke set faren ved 15.
Te1, som jo ellers også ser meget uskyldigt ud.
Nikitin er nødt til at gøre noget akut mod trus-
len mod f7. 15. -, g6? går ikke længere p.g.a.
16. Df6. Det bedste er at erkende fejlen i træk
14 og spille 15. -, De7 16. Te3, g6, men selv her
skal sort passe meget på, f.eks. 17. Dg3, Lg7
18. Tf3, 0-0 19. Dh4, b4 20. Sf4 allerede med
ideer om at ofre en springer på h5 med angreb.
Nu kommer der en mere eller mindre forceret
trækfølge, da sort skal dække f7.

16. Te3! b4 17. Df4, Sb5 18. Tf3, Ta7 19.
Dg3.
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Sort kom tidsnok til at dække f7, men Niki-
tin ser først nu, at hvid kan ofre en springer på
f7 og derefter flytte dronningen til g6, og vinde
officeren tilbage. Nikitin tænker her i meget
lang tid, men det er for sent.

19. -, h4.
Her og i næste træk kan man forestille sig, at

sort rykker f-bonden, men hvid vinder bonde
og får farligt angreb mod den sorte centra-
liserede konge f.eks. 19. -, f6 20. exf6, gxf6 21.
Txf6 med klar hvid fordel.

20. Dg4, Dc6.
Igen får hvid klar fordel efter 20. -, f5 21.

exf6, gxf6 22. Txf6.
21. Sxf7, Txf7 22. Dg6, Dd7 23. Sg5, Th6

24. Dxf7†, Dxf7 25. Sxf7.
Efter jeg slår med springeren hører jeg et ty-

deligt suk, men også efter 25. Txf7 har jeg klar
fordel, men måske flere chancer for sort fusk.

25. -, Tg6 26. h3!
Et træk som forhindrer Tg4, og som faktisk

fanger tårnet på g6, og Sh8 er en alvorlig trus-
sel.

26. -, bxc3 27. bxc3, La3 28. Tb1.
Det stærkeste og mest simple, selv om også

28. Sh8 og 28. Ld2 vinder. 1-0.

Men bortset fra nogle få alle-mod-alle turnerin-
ger i Ungarn er turneringsformen givet: Man
skal spille opens.

Politiken Cup, Linares Open, Aeroflot Open,
Voronezh Open, Czech Open, Dos Hermanas,
Ljublana Open, Bergen International for blot at
nævne nogle af de større.

Men hvad deltagerantal og styrke angår, er
der få, der kan matche den franske Cappelle La
Grande. 2002-udgaven havde 678 deltagere,
heriblandt de to danskere Kim Pilgaard og Da-
vor Palo. Pilgaard er allerede International me-
ster, men spiller fortsat mange opens, specielt i
Sydeuropa (denne sommer Circuito Gallego,
en serie på i alt ni spanske opens 6/7 - 8/9).
Davor Palo, som i påsken vandt kandidat-
klassen, har planlagt et år med al den skak, han
komme i nærheden af, og allerede i Cappelle
viste han IM-styrke med 5½ point af 9 mod
bl.a. tre GM'ere og fem +2500 folk.

Turneringen blev vundet af GM Rozentalis,
Litauen, med 7½ point foran elleve spillere med
7 (heraf ni GM'ere). Kim Pilgard blev nr. 20
med 6½ point.

Her kommenterer de henholdsvis skuffelse
og succes i typiske opens-opgør.

Davor Palo kommenter:

H
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White Power!

Jonny Hector (2513)
Peter Heine Nielsen (2636)

Siciliansk  B54  5. runde, 10/6 2002

White Power! er vel hvad vort svenske bro-
derfolk vil forvente at høre fra en dansker i disse
dage. Kritik er irriterende, specielt når man sy-
nes, den er berettiget.

Overskriften refererer nu mere til min turne-
ring i det svenske. Med hvid scorede jeg 3½/4
med sort 2/5. Min fremgang det seneste år har
af mange – med en vis ret – været begrundet i
min skærpelse af spillet, specielt med de sorte
brikker. Det kan sikkert i længden svare sig at
tage chancer som i her mod Hector, men har
modstanderen en god dag, sker ting som i parti-
et.

1. e4, c5.
Bør man spille sådan mod Hector? Luther

spillede bevidst kedeligt med de hvide brikker
mod Jonny runden forinden og vandt uden de
store problemer. Hans argument var: ‘Hvid har
ingen fordel, faktisk ingen plan i den stilling,
de nåede frem til, men sort har det samme pro-
blem, og jeg er mere tålmodig end Hector!’
Hector åbnede alt for hurtigt spillet med et for-
hastet gennembrud. Luther har en pointe, det
kan sikkert betale sig bare at spille solidt og
lade Jonny forløbe sig.

2. Sf3, e6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, a6 5. Sc3, d6.
Sådan spillede jeg mod ham på Island sidste

år og vandt et fint parti. Derfor kan det virke
naivt at gentage systemet, men min idé var, at
da jeg ikke havde spillet det siden, var det svært
at forestille sig at jeg ville prøve det samme
igen. Mit bluff lykkedes tydeligvis ikke.

6. g4!?
Noget skarpere end det 6. Ld3, der kom sidst.

Med en sort springer på f6 er det normalt at
sende g-bonden afsted, men nu er det lidt mere
risikabelt, sort har ofte det gode modstød g5,
med kontrol over vigtige sorte felter, specielt
e5.

6. -, b5 7. Lg2, Lb7 8. 0-0, Sd7.
Jeg tvivler på, at trækket er godt, men det er

spillet af stærke folk før. Hvad ellers, lyder det
gode spørgsmål? Nogle snakkede om, at mit b5
var for tidligt, men det er pointen med dette
system. Man afventer hvids opstilling og for-
holder sig fleksibel.

9. a4! bxa4.
Jonny mente, 9. -, b4 10. Sa2, Sgf6 var bedre,

og måske han har ret. Mit argument for bxa4
var, at jeg kan tillade mig at svække dronning-
fløjen, da hvid efter g2-g4 næppe kan tillade
sig at begynde at satse på at udnytte positio-
nelle svagheder, samt at standardudnyttelse af
bxa4 med manøvren Sb3-a5 ikke er voldsomt
farlig med løberen på g2, da den derfra ikke
truer a6, hvilket er tilfældet fra e2. 11. Sxb4,
Lxe4 12. Lxe4, Sxe4 13. Te1, d5 14. Sbc6, Dc7
15. c4 er en tilfældig uklar variant, men jeg

tvivler generelt på sort. Hvid har mange takti-
ske chancer.

10. Txa4, Sc5 11. Ta3, Sf6 12. Te1, e5.
Trækket jeg havde sat min lid til, om end jeg

var bange for 12 Sb3 med en vis positionel for-
del, men som sagt er der svækkelser på konge-
fløjen at håbe på.
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13. b4! Scd7.
Hvad ellers? De andre muligheder taber gan-

ske enkelt: 13. -, exd4 14. e5, Lxg2 15. exf6†
Se6 16. Dxd4; eller 13. -, Se6 14. Sxe6, fxe6
15. g5.

14. g5, exd4.
Taber nærmest forceret, men jeg kunne klare

synet af 14. -, Sg8 15. Sf5, Sb6. Man kan dog
sikkert kæmpe som sort her.

15. e5, dxe5 16. Lxb7, dxc3 17. gxf6, gxf6
18. Dd5!

Man slår selvfølgelig ikke på a8, sort får så
pludselig modspil. Desuden bliver bindingen
fra c6 ret irriterende. Man kan anse dette for
„menneskelige“ betragtninger, men Fritz ser den
slags straks nu om stunder.

18. -, Ta7 19. Txa6, Txa6 20. Lxa6, Tg8†
21. Kh1, Tg4.

For at gå til d4 og forsøge at afvikle. Ikke
godt, men hvad ellers?

22. Le3, Txb4 23. Lb5.
23. Td1 var mere præcist. F.eks. 23. -, Dc7

24. Lb5, Ld6 25. Lc6 (25. Lxd7† Dxd7 26.
Lc5, Db7) 25. -, Ke7 26. Lxd7.

23. -, Txb5 24. Dxb5, Da8† 25. Kg1, De4
26. h3.

Et ondt træk. I min tidnød afventer han bare,
mens han forstærker sin kongestilling. Men fak-
tisk får jeg her en god praktisk chance.

26. -, Dg6†.
26. -, Lc5 27. Td1, Lxe3 28. Dxd7† Kf8 tvin-

ger ham til at søge chancer efter 29. Td3, Lf4
30. Dc8†, Kg7 31. Txc3, men her er jeg fint
med.

27. Kh2, Ld6 28. Td1, Ke7 29. Dd5, opgi-
vet.

29. -, f5 30 Lg5†! Afgør. Siciliansk når det er
værst. 1-0.

Peter Heine Nielsen (2636)
Tom Wedberg (2540)

Engelsk   A35   7. runde, 12/6 2002

Wedberg har jeg gode erfaringer imod. To
matchsejre i zoneturneringerne samt en sejr i
New York Open. Gevinsterne er dog primært
kommet i hus i de sorte partier, så egentlig var
jeg ikke helt tilfreds med lodtrækningen. På den
anden side mener jeg at have fundet et hul i
hans åbningsrepertoire og udnyttede det, da vi

mødtes i Munkebo i 1999. Tom Spiller spansk
mod e4, Benoni og Nimzoindisk mod d4, samt
„Wedberg-Special“ mod c4: 1. c4, c5 2. Sf3,
Sc6 3. Sc3, e5!? Altsammen gode fornuftige
valg, men hvid kan finte sig udenom. Ideen er
at spille 1. Sf3, og på 1. -, c5 har man jo pludse-
lig 2. e4 med en sicilianer, som ikke er i hans
sorte repertoire. Jeg spiller stort set aldrig 1. e4,
så det kan minde om bluff fra min side, men
som i poker er der ej heller i skak nogen grund
til at afsløre, om man bluffer. Vil modstanderen
vide den slags, må han løbe risikoen. Det er for
øvrigt værd at bemærke, at jeg her igen forsø-
ger mig med en „finte“, som jeg havde prøvet
tidligere. Det gik ikke mod Hector, men bedre
her. Måske man skal vente et på år med den
slags, er vel konklusionen...

1. Sf3, Sf6 2. c4.
Nu fik jeg det, som jeg ville. Engelsk, men

Wedberg-Special er undgået.
2. -, c5 3. Sc3, Sc6 4. g3, d5 5. d4.
Et træk, som Kramnik populariserede for

nogle år tilbage. Ideen er, at man har gode
gevinstchancer i slutspillet efter 5. -, cxd4 6.
Sxd4, dxc4 7. Sxc6, Dxd1† 8. Sxd1, bxc6 9.
Lg2, Sd5 10. Se3.

5. -, e6 6. cxd5, Sxd5 7. Lg2, Sdb4!?
Med 7. -, Le7 kunne sort spille semi-Tar-

rasch, hvor hvid har været tvunget til at sætte
løberen på g2. Det er dog stadig chancerigt for
hvid efter min mening. Teksttrækket prøver at
forcere et ret lige slutspil. Slår jeg på c5 har jeg
næppe fordel af betydning. Modsat den før-
nævnte variant har sort ikke de store svækkel-
ser. Derfor må hvid ofre en bonde for at be-
holde initiativet. Det har jeg det nu fint med,
min strategi med de hvide brikker kan groft
sagt betegnes som financhetteringen af hvid-
feltsløberen fulgt op af et positionelt bonde-
offer. I samtlige fire partier i turneringen spil-
lede jeg g3 og ofrede en bonde inden træk 20.

8. e3, cxd4 9. exd4, Sxd4 10. 0-0, Sxf3† 11.
Dxf3.
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Hvad har man for bonden? Under en spæn-
dende analyse-uge med Tiger Hillarp-Persson
for et års tids siden diskuterede vi bl.a. denne
stilling. Det var for øvrigt den eneste gang, hvor
jeg troede mere på kompensation for det ofrede
materiale end han. At hvid har kompensation er
oplagt, men gevinstchancer? Kan sort ikke al-
tid give bonden tilbage for at udligne? Jeg tviv-
ler, og partiet illustrerer det ganske pænt, hvis
bare man ignorerer, at sort sikkert havde gode
remischancer, hvis ikke han havde spillet Lg4.
Min erfaring med sådanne ofre har typisk væ-
ret, at jo – sort kan ofte give bonden tilbage og
forfladige, men det er sværere for sort i praksis
at spille sådanne stillinger, se f.eks. mit parti

Sigeman & Co
GM-turneringen

Peter Heine Nielsen kommenterer:
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mod Goldin fra VM.
11. -, Le7 12. Td1, Da5 13. a3.
Topalov spillede 13. 0-0, men det er bare

trækomstilling.
13. -, Sc6 14. Lf4, 0-0 15. b4, Df5 16. b5,

Se5.
Dette logiske træk havde jeg ikke fået set på

under forberedelserne. Man kan ikke nå alt, og
det var svært at forudsige, hvad Tom ville spille
mod mit 1. Sf3. Mit næste træk er muligvis en
fejl, det afhænger af, om sort holder stillingen
med 21. -, Tb8 eller Te8. 17. De2, Sg6 18. Ld6
giver god kompensation, men hans dronning
kan være en god forsvarer, så det har bestemt
sin logik at bytte damer. 16. -, Sa5 17. Lc7,
Dxf3 18. Lxf3, Sb3 19. Tab1 Sc5 20. a4! gav
hvid fordel i Kramnik - Topalov, om end sort
faktisk fik afviklet til remis. Jeg tror, hvid har
klar fordel her, Lg2 er et monster, og man truer
med at forstærke presset med a5. Sort spillede
selv a5, men efter b6! er b7 meget svag, tårnet
går måske til b5, og man begynder at under-
minere c5, hvorefter sort kan kollapse. Måske
man ved præcist spil kan forsvare sig med sort,
men det er ikke så relevant. Hvid scorer fanta-
stisk i praksis i den slags.

17. De4, Dxe4 18. Sxe4, Sc4 19. Sd6.
Dette var min pointe med 17. De4. Bytter

sort på d6 to gange, når jeg at komme til Tc1-c7
med noget nær positionel gevinststilling. Des-
værre havde jeg „glemt“ hans næste træk.

19. -, e5!
Giver materialet tilbage mod at lette trykket.
20. Sxc4, exf4 21. gxf4.
Det er såmænd ikke, fordi denne bonde er så

vigtig, det er jo b7, jeg vil have, men sort truer
eventuelt Lg4 fulgt af f3, og selv om dobbelt-
bonden er svag, kan den sikkert af og til bruges
til noget konstruktivt. F.eks. at drille sorts løber
med f5, hvis den forsøger at sætte sig fast på e6.
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21. -, Lg4?
Den afgørende fejl. 21. -, Tb8 22. Se5 fulgt

af Sd7 giver hvid visse chancer i et uligefarvet
løberslutspil. 21. -, Te8 anså vi under eftera-
nalyserne som sorts bedste. Se5 besvares med
f6, og sort begynder at befri sig. Jeg tror natur-
ligvis, at hvid stadig har visse chancer. Gjorde
jeg ikke det, ville jeg jo være nødt til at ind-
rømme, jeg har spillet galt tidligere.

22. Te1, Lf6 23. Se5, Lxe5 24. Txe5!
Her kunne jeg få rettet bondestillingen ud,

men det er b7, det handler om. Nu truer jeg Tc1
eller Te7 samt naturligvis Lxb7. Hvid står til
gevinst.

24. -, Tad8.
Sikkert bedste chance. 24. -, Tab8 25. Tc1

udskyder kun kortsigtet materialetabet.
25. Lxb7, Td4 26. a4.

26. Te4 var min første tanke. Efter 26. -, Tfd8
27. Txd4, Txd4 28. a4 er hvids stilling selvkø-
rende. Men 26. -, Td7! skaber et vist modspil,
om end hvid naturligvis bør vinde.

26. -, Tfd8 27. a5, Lh3 28. b6, axb6 29. a6,
Lc8.

29. -, f6 for at undgå mat-i-bunden-tricks var
en idé, men  30. Te3, Td1† 31. Te1, T1d7 32.
Tab1 vinder uden problemer.

30. Tc1! Lxb7 31. axb7, Td1† 32. Txd1,
Txd1† 33. Kg2, Td8 34. Te7, opgivet.

Tc7-c8 kan ikke forhindres. Mit bedste parti
i Malmø, ikke det store, men et fint positionelt
bondeoffer efterfulgt af et tungt pres. Objektivt
har hvid måske ikke noget, men i praksis vin-
der hvid oftest den slags. 1-0.

Peter Heine Nielsen (2636)
Jan Timman (2616)

Slavisk  A00   9. runde, 14/6 2002

Efter at det ikke lykkedes mig at vinde det
fordelagtige slutspil, jeg fik fremtryllet efter en
ellers hæslig åbning mod Emanuel Berg dagen
før, måtte jeg indse, at Short løb med turnerings-
sejren. Derfor var der nu ingen problemer med
at sætte sig op til dagens parti. Andenpladser er
også værd at tage med i prestigefyldte turnerin-
ger som denne, og desuden havde jeg revanche
til gode mod Timman. Vores eneste tidligere
møde foregik sidste år i Reykjavik og blev re-
mis til trods for, at jeg stod til gevinst gennem
størsteparten af partiet men til sidst måtte ofre
begge mine tårne for hans fribønder og så klare
remis med bonde mod tårn. Det er hvad det er,
men at Timman beskrev mig som en type, der
„kan sine åbninger“ og dermed insinuerede, at
jeg næppe kan ret meget ud over det, og samti-
dig skrev, at det var fortjent, at Sokolov vandt
foran mig på korrektion, da han spillede det
meste interessante skak. Til trods for, at han
spillede fem remiser under 15 træk, mens jeg
ikke leverede en eneste kort remis, var jeg lidt
småirriteret for at sige det mildt. Nu kommer
der næppe noget godt ud af læsebrevsskriverier
om den slags subjektive vurderinger, det kan
virke en anelse for ømskindet, så jeg valgte at
følge min gamle basketballtræners råd om at
„hævne sig på kurven“ i stedet for at lave en
dum teknisk fejl på modstanderen. Derfor pas-
sede det mig glimrende at møde Timman igen,
og motivationen var i top.

1. d4, d5 2. c4, c6 3. Sf3, Sf6 4. Sc3, dxc4 5.
a4, Lf5 6. Se5, Sbd7 7. Sxc4, Sb6 8. Se5, a5.

Sådan spillede Sokolov mod mig i Reykjavik
sidste år. Efter 9. f3 fik jeg ikke det store ud af
åbningen, men udspillede ham i midtspillet blot
for at dumme mig i slutspilllet, derpå undvige
evig – og tabe trækket efter. Ikke ret smart, men
den slags sker. Jeg vælger nu at undgå at se,
hvad Timman havde forberedt som forbedring,
men tester ham i stedet i en bivariant, som dog
er spillet af f.eks. Kramnik og Gelfand.

9. g3, Sfd7.
9. -, e6 er hovedvarianten, hvid har vel et lille

plus.
10. Sxd7!
Meget stærkt. Hvid afbytter sin eneste aggres-

sivt placerede brik og får dermed stærkt an-
greb! Hvordan forklarer man det? Tja, det er
noget med centrum, samt at Lf5 og Sb6 ikke
rigtig har solide holdepunkter at stå på.

10. -, Dxd7 11. e4, Lg4.

11. -, Lg6 12. h4 fulgt af et veltimet Lh3
giver ikke sort den ro, der skal til for at konso-
lidere sig.

12. f3, Lh3 13. Lxh3, Dxh3 14. Db3.
En dansk journalist skrev, at dette åbenlyst

var hjemmeforberelse. En kommentar, som jeg
har svært ved at forstå. Dels er trækket det mest
naturlige i verden. Truer på b6 og fremtvinger
dermed det kejtede Ta6, samtidigt med, at det
udvikler dronningen og gør klar til lang rokade
efter Le3. Man forbereder sig på meget nu om
stunder, men ting som dette behøver man ikke
Fritz til at hjælpe sig med.

14. -, Ta6.
14. -, Dg2 Fremtvinger Tf1, men 15. Tf1,

Ta6 16. Tf2, Dg1†? 17. Ke2 fulgt af Tb1 og
Le3 fanger damen.

15. Le3, Dg2 16. 0-0-0, Dxf3 17. The1.
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Jeg skrev tidligere, at jeg i alle mine fire par-
tier ofrede en bonde, men måtte tælle dette parti
med for at få regnestykket til at gå op. Matema-
tisk set er det da også et offer, men da Fritz
allerede er på +2.5 for hvid, er der ikke så me-
get at snakke om. Hvid har en koordineret hær
stående parat, og sorts tropper er spredt lidt rundt
i hjørnerne, og hans enlige amazone er ikke
nok.

17. -, g6.
17. -, e6 18. d5, Lb4 19. dxe6, 0-0 20. Lxb6,

Txb6 21. e7 vinder et tårn, og havde været en
morsom afslutning.

18. d5, Lg7 19. Lxb6, 0-0.
Ikke ret godt, men bedre var der ikke.
20. Ld4, Lxd4 21. Txd4, Df2 22. Ted1,

Dxh2 23. Dxb7, opgivet.
Et rigtig skidt parti af Timman, men den slags

sker desværre lidt for ofte for den tidligere VM-
udfordrer i de senere år. 1-0.
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Peter Heine Nielsen – effektiv med hvid.
(Foto Peter Dürrfeld).



v/ Steffen Pedersen

Den islandske stormester Hannes Stefansson
fik en rigtig elendig start på den stærke Sige-
man turnering i Malmø. I 5. runde gik det
hurtigt galt mod Timman – men nu får man
jo heller ingen point ved at opgive:

Hannes Stefansson (2598)
Jan Timman (2616)

Russisk   C42

1. e4, e5 2. Sf3, Sf6 3. Sxe5, d6 4. Sf3,
Sxe4 5. d4, d5 6. Ld3, Ld6 7. 0--0, 0--0 8.
c4, c6 9. Te1.

Det ry åbningen, russisk har haft, er på det
kraftigste blevet ændret de senere år. Fra at
være et stærkt remisvåben bruges åbningen i
dag også som et forsøg på at vinde. Der er
blevet fundet masser af spændende ideer for
sort, og forsøger hvid at få en mærkbar åb-
ningsfordel, vil sort uundgåeligt få sine mod-
chancer. Modevarianten netop nu er 9. Dc2,
Sa6 10. a3.

9. -, Lg4!?
Et bondeoffer der ser ud til at være fint

spilbart. 9. -, Te8 er vel det mest spillede.
10. Sc3.
Efter dette har sort formentlig allerede fint

spil. Principielt er Stefanssons træk vistnok
nyt, men kun få nuancer adskiller denne fra
velkendte stillinger, og Stefanssons ønske er
måske ligefrem varianten 10. -, Sxc3 11. bxc3,
dxc4 12. Lxc4, Sd7 13. h3, Lh5 med en stil-

ling, han har haft før – blot med trækfølgen 9.
Sc3. Den principielle fortsættelse er naturlig-
vis 10. Lxe4, dxe4 11. Txe4, og nu udligner
sort efter 11. -, f5 12. Te1, Lxf3 13. Dxf3,
Dh4 14. h3, Dxd4. 12. Te6 er derimod et
forsøg på fordel. Janjgava – i „The Petroff“
(Gambit, 2001) – angiver 12. -, Lc7 13. d5,
Lxf3 14. Dxf3, Dh4 15. d6, Dxc4 16. Db3,
Dxb3 17. axb3, Lb6 18. Sc3, Sd7 med udlig-
ning for sort. I Shchekachev-Zaffaroni, Metz
2002, spillede hvid i stedet 15. h3, Dxc4 16.
Sc3 og vandt forholdsvis nemt efter 16. -,
Lb6 17. Te7, Db4 18. Te2, Sa6 19. dxc6,
bxc6 20. Dxc6, Tac8 21. Dd5†, Kh8 22. Lg5,
Sc7 23. Df3, Sb5 24. Le7, Dd4 25. Sxb5,
1-0. Partiet i sig selv siger dog ikke så meget,
da der i forvejen er stor styrkeforskel på de to
spillere, og Shchekachev havde formentlig
vundet de fleste stillinger mod sin langt under-
ratede modstander. Alligevel skal hvids 15.
og 16. træk nok anses som det mest seriøse
forsøg på fordel.

10. -, f5! 11. Le3?
Herefter ser det lidt skummelt ud for hvid,

der aldrig rigtig når at komme med. Sort får
hurtigt initiativet og vinder sågar en bonde.
Stærkere var 11. h3, og nu på 11. -, Lh5 kan
Fritz godt lide 12. cxd5, Sxc3 13. bxc3, cxd5
14. Db3, Lxf3 15. gxf3, med bondegevinst.
Måske er det endda godt; det er ikke helt klart,
hvordan sort kommer til at angribe hvids
ødelagte kongestilling. 11. -, Lxf3 er selvføl-
gelig det sikre træk, og det kan endda følges
aggressivt op med 12. Dxf3, Lb4.

11. -, f4 12. Lc1, Sg5 13. Le2?!
Igen vil Fritz gerne påtage sig en svæk-

kelse af kongestillingen for at vinde en bonde:
13. cxd5, Sxf3† 14. gxf3. Sort har dog sik-
kert fint modspil efter for eksempel 14. -, Lh3
15. Kh1, Kh8 16. Db3, Dh4! 17. Se4, Dh5
18. Le2, cxd5 19. Sxd6, Dg6 20. Tg1, Dxd6
21. Dxb7, Sd7.

13. -, Lxf3 14. Lxf3, Sxf3† 15. Dxf3, dxc4
16. De2, b5 17. a4, f3.

Det kan der ikke være mange betænkelig-
heder ved. Svækkelsen af hvids kongestilling
og de potentielle trusler opvejer mere end ri-

geligt det faktum, at hvids løber nu får mere
rækkevidde.

18. De6†, Kh8 19. g3, Sa6!?
‘En springer på randen’, men de næste træk

viser, at det blot er en enkelt mellemstation.
19. -, Lb4, der fastholder sit materiale, var
dog også en seriøs kandidat.

20. axb5, Sb4 21. Te4?!
Det umiddelbart mere passive 21. Td1 var

nok at foretrække.
21. -, Sc2 22. Ta6.
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22. -, Sxd4!
Den kan ikke slås på grund af 23. -, Te8

med irritation på baglinjen.
23. Dxc4, Lc5!? 24. Te1?
En fejl i en vanskelig stilling, men 24. Dxc5,

Se2† 25. Kh1, Dd7 26. g4 var faktisk slet
ikke klart.

24. -, Dc8 24. -, opgivet.
Unægtelig noget tidligt at Stefansson op-

giver. Den islandske stormester har sikkert
ikke set ressourcen 24. -, Dc8 25. bxc6, Lb4
26. h4!, der opstiller et forsvar ved at give
kongen et lufthul på h2 i varianten 26. -, Lxc3
27. bxc3, Se2† 28. Kh2. Slutspillet efter 27.
-, Dh3 28. Df1, Se2† 29. Txe2, fxe2 30. Dxe2
er måske en anelse bedre for sort, men selv-
følgelig ikke en stilling, man opgiver. Bedst
er nok 25. -, Sxc6 26. Le3, Sb4, der fasthol-
der initiativet efter for eksempel 27. Ta5, Lxe3
28. Dxc8, Lxf2† 29. Kxf2, Taxc8. 0-1.
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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

Danske turneringer på ICC
Sidste søndag i hver måned med start kl. 20.00
dansk tid  (2 pm ICC-tid!) er der Net-turnering

for medlemmer af ICC's 'Denmark Group'.  Tur-
neringen har dansk turneringsleder. Der spilles
5 runder schweizer, og betænkningstiden er 10

min. plus 2 sek. pr. udført træk. Følg med på
nettet og besøg www.chessclub.com – officiel
skak-server for Dansk Skak Union.
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kakverdenen oplevede afslutningen på det
20. århundrede som en kaotisk periode med

mistet titlen. I 1992 bidrog Fischer også til det
kaotiske 10-år ved at vinde en revanchematch
mod Spasskij og atter lade sig laurbærkranse
som verdensmester.

Karpov forsvarede to gange VM-titlen ved
at besejre den officielle udfordrer, Viktor Korch-
noi, både i 1978 (Baguio City, Filippinerne) og
1982 (Merano, Italien). Også disse matcher bød
på alskens sære begivenheder, men det er en
anden historie.

I 1985 blev den rent russiske VM-match
mellem Karpov og Garri Kasparov afbrudt i
strid med alle regler efter 48 partier ved stillin-
gen 5-3 til Karpov. Samme år vandt Kasparov
en ny match 13-11 og tog dermed plads på den
trone, han med så stor behændighed forsvarede
gennem 15 år.

Yderligere tre VM-matcher 1986, 1987, og
1990 mellem disse to i særklasse førende spil-
lere, sluttede hhv. 12½-11½, 12-12 og 12½-
11½. I tiden op til 1990-matchen havde Kas-
parov bragt sig på kollisionskurs med FIDE,
men også med sin egen organisation GMA, hvor
han havde været præsident siden 1987. Alle-
rede dengang var det formelle brud med FIDE
faretruende nær, men det lykkedes dog Bessel
Kok og Jan Timman at fastholde ham på en
forhandlingspolitik over for ærkefjenden,
FIDE-præsident Florencio Campomanes.

Bruddet
I 1991 forlod Bessel Kok (fredeligt) bestyrel-
sen i GMA. Kasparov derimod gik i vrede og
stiftede sig et nyt forbund ‘Chess Union Inter-
national’, mens englænderen Nigel Short blev
ny præsident i GMA.

Tre ting dominerede de næste års VM-skak.
Kasparov, flygtige skakorganisationer, samt
opportunisme og brudte løfter.

I 1992 lykkedes det Nigel Short at kæmpe
sig frem til en VM-match mod Kasparov ved
på stribe at eliminere Gelfand, Karpov, Tim-
man. Men det var blevet vanskeligere at finde
sponsorer, og reelt ville Kasparov ikke over-
lade forhandlingerne til FIDE. En ny licitation
førte heller ikke til et tilfredsstillende resultat,
og i februar 1993 brød Kasparov og Short med
FIDE samt med deres egne organisationer GMA
og Chess Union International og stiftede en ny
organisation, PCA (The Professional Chess
Association).

I London stod Raymond Keene og Times
klar til at arrangere ‘The Times World Cham-
pionship’, og til lyden af FIDE’s bandlysning
gennemførtes en flot, men ulige VM-match:
12½-7½ til Kasparov.

Da der nu var blevet lidt tomt ved brættet
indbød FIDE kandidatfinalens taber, Jan Tim-
man, og eks-VM Karpov til at spille VM-match.
Karpov vandt 12½-7½, men arrangementet var
lige ved at ende i den store skandale, da den ene
af arrangørerne, arabiske Oman, trak sig ud midt

under matchen. Men efter en pause kunne mat-
chen flyttes til Djakarta og genoptages.

To veje til VM
FIDE’s gamle kvalifikationssystem med zone-,
interzone- og kandidatturneringer kunne være
indviklet nok, men nu var der foruden FIDE-
kvalifikation også et tilbud hos PCA, som havde
indgået sponsoraftale med computer-giganten
Intel. FIDE lod sin forsvarende mester, Karpov,
gå ind i turneringens semifinale, og han gen-
vandt i 1995 sin titel med sejre over Boris
Gelfand og Gata Kamsky.

Curt Hansen fik 5 point af 11 i PCA-kvalifi-
kationen, som i 1995 kunne udpege Viswa-
nathan Anand som udfordrer efter finalesejr ove
Kamsky.

Senere samme år blev der gennemført PCA/
Intel VM-match i New York: Kasparov - Anand
10½-7½.

Ny ledelse
Allerede i 1994 var der sonderinger mellem
FIDE og PCA om en genforening, og ved præ-
sidentvalget i FIDE 1995 oplevede man en
uventet alliance mellem Campomanes og Kas-
parov, som hævdede, at kun hans gamle fjende
kunne samle VM-titlerne. Campomanes blev
da også genvalgt, men når skakjournalister
spurgte Kasparov til genforeningstankerne, sva-
rede han, at han da gerne ville møde Karpov,
men at det ville være som mesteren mod en
udfordrer.

Ved det følgende præsidentvalg senere sam-
me år trak Campomanes sig tilbage, og den i
skaksammenhæng ukendte Kirsan Iljumchinov
blev valgt som hans efterfølger. 1996 genvalg-
tes Iljumchinov for to år, og nu lød argumenta-
tionen, at han er den eneste som kunne få genfor-
eningen på plads.

Ti års VM-kaos slut – måske
FIDE, Kramnik og Kasparov har underskrevet genforeningsplan

AF THORBJØRN ROSENLUND

drastiske forandringer. Mennesket måtte accep-
tere, at maskiner kunne hamle op med de bed-
ste, både i kreativitet og konkurrence, og utal-
lige eksperimenter med nye turneringsformer
så dagens lys.

For første gang siden Wilhelm Steinitz be-
sejrede Adolp Anderssen i 1866 gjorde mere
end én spiller ad gangen krav på titlen ‘ver-
densmester i skak’. Naturligvis kunne man nø-
jes med at bruge titlen om den officielle mester,
kåret af verdensskakforbundet FIDE, men når
alle turneringsresultater pegede på, at verdens
stærkeste spiller faktisk var den selvudnævnte
private VM, var det mere udtryk for politisk
princip end sportslig retfærdighed.

Denne frustrerende konflikt har nu muligvis
fundet en løsning. I hvert fald udmøntedes et
ihærdigt diplmatisk forarbejde af den ameri-
kanske stormester Yasser Seirawan i en fælles-
erklæring dateret 6. maj i Prag, og en gen-
foreningsplan, signeret af FIDE-præsident
Iljumzhinov, såvel som BGN-verdensmester
Vladimir Kramnik og verdens højest ratede
spiller, eksverdensmester Garri Kasparov.

Planen lyder som følger: Vinderen af Einstein
TV Qualifier i Dortmund i juli møder som plan-
lagt Kramnik i en match om ‘Classical World
Championship’, mens FIDE’s verdensmester
2001/2002, Ruslan Ponomariov, møder Garri
Kasparov. I efteråret 2003 mødes vinderne af
disse to matcher derpå i en genforeningsmatch
om den samlede VM-titel.

En central person i planen er den hollandske
finansmand Bessel Kok, som med en ny orga-
nisation ‘World Chess Foundation’ lover FIDE
et økonomisk overskud af det kommende VM-
samarbejde. Ud over pengene opnår FIDE at få
de opsætsige topspillere tilbage under fanerne,
hvilket specielt i forbindelse med de aktuelle
forhandlinger med IOC om OL-anerkendelse
er af stor betydning.

Lykkes denne genforening, er der en vis hi-
storisk ironi i Bessel Koks og Yasser Seirawans
aktive roller – for begge var med i inderkred-
sen, da topspillerne første gang forsøgte at
organisere en fælles front mod FIDE med stif-
telsen af GMA (Grand Masters Association)
tilbage i 1987.

Den første uorden
Fra 1948 og frem til 1972 var VM-titlen et in-
ternt sovjetisk anliggende, men denne tingenes
naturlige orden blev forstyrret af amerikaneren
Robert J. Fischer, som detroniserede Boris
Spasskij med 12½-8½ i århundredets match i
Reykjavik. Selv om VM tre år senere kom til-
bage til Sovjet i skikkelse af Anatolij Karpov
var VM-roen langtfra genoprettet, idet Fischer
nægtede at møde Karpov på de givne betingel-
ser og i øvrigt aldrig siden har accepteret at have

S

Kirsan Iljumchinov – FIDE-præsidenten satser på
genforeningsmatch i 2003.
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Som en af sine første første embedshandlin-
ger præsenterede Iljumchinov imidlertid en plan
om at afvikle VM som en knock-out turnering,
og for at fastholde tanken om genforening blev
Kasparov og Karpov tilbudt direkte adgang til
semifinalen.

FIDE fik yderligere vind i sejlene, da PCA
mistede hovedsponsoren Intel og måtte se hele
sit kvalifikationssystem forsvinde i den blå luft.

Knock-out VM
FIDE havde premiere på det nye knock-out
system i Groningen 1997. Curt Hansen var med
i startfeltet, men blev slået ud i 1. runde af Igor
Miladinovic. Kasparov kunne ikke overtales,
mens Karpov til konkurrenternes fortrydelse fik
direkte adgang til finalen. Den unge VM-aspi-
rant Vladimir Kramnik trak sig i protest, og
Karpov vandt let 5-3 over en træt Anand.

I sensommeren 1999 var FIDE klar igen med
et ambitiøst knock-out VM i Las Vegas. Karpov
valgte at boykotte i protest mod seedningen og
påstod, at hans titel gjaldt to år.

Peter Heine Nielsen slog Joel Benjamin i 1.
runde, men tabte til Judit Polgar i 2. runde. Ale-
xander Khalifman vandt turneringen og blev
ny VM.

Knock-out VM 2000 blev afviklet i Indien
med finale i Iran. Sune Berg Hansen blev slået
ud i 1. runde mod Andrei Kharlov, Rusland.
Anand ny verdensmster.

Det seneste VM blev spillet i Moskva. Peter
Heine Nielsen slog Alexander Goldin i 1. runde,
men tabte til Anand i 2. runde. Ruslan Pono-
mariov blev overraskende verdensmester.

Shirov snydt
Kasparov lå ikke på den lade side efter PCA-
sammenbruddet og stiftede 1998 et nyt forbund
‘World Chess Council’, som skulle finde ham
en udfordrer. I stedet for et større turnerings-
system blev Kramnik og Anand udvalgt til at
spille om retten til en VM-match, men Anand
ville ikke svigte sit løfte til FIDE (han er tyde-
ligvis ikke runden af samme europæiske moral-
tradition som Kasparov) og takkede nej. I hans
sted inviteredes Shirov, som overraskende be-
sejrede Kramnik 5½-3½ og dermed vandt ret-
ten til at møde Kasparov i en VM-match i
Sevilla, august 1998.

Matchen blev siden aflyst pga. pengemangel,
hvorefter Kasparov dannede en ny finansiel
konstruktion med henblik på en match med
Anand i løbet af 2000. Men i stedet oprettede
Kasparov i samarbejde med Keene en ny orga-
nisation ‘BrainGames Network’ og arrangerede
en match med Kramnik 8/10 - 4/11 2000 i Lon-
don.

Verdensmestrene før ...

1886-1894 Wilhelm Steinitz, Østrig
1894-1921 Emanuel Lasker, Tyskland
1921-1927 José R. Capablanca, Cuba
1927-1935 Alexander Aljechin, Frankrig*
1935-1937 Max Euwe, Holland
1937-1946 Alexander Aljechin, Frankrig
1946-1948 Ingen mester.

Aljechin dør 1946 og
FIDE overtager VM.

1948-1957 Mikhail Botvinnik, USSR
1957-1858 Vasilij Smyslov, USSR
1958-1960 Mikhail Botvinnik, USSR
1960-1961 Mikhail Tal, USSR
1961-1963 Mikhail Botvinnik, USSR
1963-1969 Tigran petrosjan, USSR
1969-1972 Boris Spasskij, USSR
1972-1975 Robert J. Fischer, USA

*Aljechin er født i Rusland 1892, men blev
fransk statsborger 1925

– og nu ...

Shirov følte sig groft snydt – det var jo ham,
der var vinderen, og Kramnik taberen. Keenes
bagland mente, at den kreative englænder med
BGN svigtede sine forpligtelser over for organi-
sationen ‘Mind Sports Olympiad’. Men busi-
ness er jo ingen popularitetskonkurrence.

Kramnik og fremtiden
BGN afhændede sine aktiver til det engelske
TV-selskab ‘Einstein TV’. Kvalifikationsturne-
ringen i juli i Dortmund hedder følgelig ‘Ein-
stein Group VM-qualifier’. Deltagerne er
Adams, Barejev, Gelfand, Leko, Lutz, Moroze-
vich, Shirov og Topalov.

Kramnik har ydet sit til genforeningen ved at
acceptere FIDE-sidens kandidat (Ponomariov)
som ligeværdig matchmodstander og ikke som
udfordrer, men først skal han forsvare sin VM-
titel i ‘Classical Chess’ mod vinderen af Ein-
stein Group VM-qualifier.

Kasparov deltager ikke i Dortmund, og for
ham er den nyligt vedtagne genforeningsplan
da også en meget bedre vej tilbage til VM. Man
kan stille sig det hypotetiske men nærliggende
spørgsmål, om Kasparov ville have været lige
så forhippet på en genforening, hvis han stadig
var verdensmester, og man kan som næste
spørgsmål overveje, hvor længe VM-titlen for-
bliver samlet, hvis Kasparov tilbageerobrer tro-
nen.

Men hvis man skulle få den tanke, at VM kan
slippe fri af den hæmningsløse profitjagt under
FIDE’s lederskab, bør man erindre sig, at med-
lemslandenes FIDE for 1½ år siden overdrog
alle økonomiske rettigheder vedr. VM til det
private selskab ‘FIDE Commerce’, som ejes af
FIDE-præsidenten, His Excellency Kirsan
Iljumzhinov.

Siden Prag-aftalen har FIDE da også med et
nyt forslag 31. maj endnu tydeligere demon-
streret sit åndsslægtskab med Kasparov. Ifølge
dette nye forslag til genforening af VM-titlerne
skal Kramnik, Ponomariov – og Kasparov!
spille en fir-dobbelt rundig alle-mod-alle tur-
nering sommeren 2003 efterfulgt af en match
på otte partier mellem de to bedste. Altså samme
vilkår for titelløse Kasparov som for de to titel-
holdere.

Alle erklærer sig for en genforening, og skak-
verdenen håber. De næste tolv måneder bliver
spændende.

FIDE Kasparov Fischer

1972 Fischer
1975 Karpov Fischer
1978 Karpov
1982 Karpov
1985 Kasparov
1986 Kasparov
1987 Kasparov
1990 Kasparov
1992 Fischer
1993 Karpov Kasparov
1995 Karpov Kasparov
1998 Karpov
1999 Khalifman
2000 Anand Kramnik
2001 Ponomariov

Kasparov (til venstre) tabte VM-titlen til Kramnik, men har stadig stor skakpolitisk magt.FIDE-VM Ponomariov – det tredje hjul.
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VM-kaos, kronologisk

1984-85 Karpov - Kasparov (1. match):   Moskva, anulleret af Campomanes 15. februar ved stillingen 5-3 til Karpov (+ 40 remis)

1885 Karpov - Kasparov (2. match): Moskva, Kasparov mester 9. november 1985 med sejren 13-11.

1986 Kasparov - Karpov (3. match): London / Leningrad, revanchematch, Kasparov vinder 12½-11½

1987 GMA (Grand Master Association) stiftes under SWIFT-turneringen i Bruxelles. Kasparov præsident, Karpov og Timman
vicepræsidenter, Ljubojevic, Portisch, Seirawan, Bent Larsen bestyrelsesmedlemmer. Den hollandske SWIFT-direktør
Bessel Kok organisatorisk leder. GMA tilsluttes ikke FIDE.

1987 Kasparov - Karpov (4. match): Sevilla, Karpov kvalificerer sig via taberens ret til en match mod kandidatturneringens
vinder, Andre Sokolov (7½-3½ til Karpov). Kasparov klarer uafgjort 12-12 med sejr i 24. parti og beholder titlen.

1990 Kasparov - Karpov (5. match):  New York / Lyon. Karpov direkte i kandidatturneringens kvartfinale, hvor han videre
kvalificerer sig med sejre over Hjartarsson (3½-1½), Jusupov (4½-3½ og Timman (6½-2½). Kasparov forsvarer titlen med
sejr på12½-11½.

1992 Fischer - Spasskij:  Montenegro, Fischer vinder den private VM-revanche 20 år efter Reykjavik 10-5 + 15 remis.

1992 Nigel Short bliver VM-udfordrer ved at besejre Gelfand (5-3), Karpov (6-4) og Timman 7½-5½ i kandidatturneringen.

1993 PCA-VM: FIDE's bestræbelser for at arrangere en VM-match strander, Kasparov og Short bryder med FIDE og GMA og
gennemfører privat VM-match i London i september efter at have stiftet PCA. Kasparov vinder 'The Times World
Championship' 12½-7½.

1993 FIDE-VM: Holland / Djakarta (Oman, sprang fra og var ved at stoppe matchen). Karpov - Timman 12½-8½.

1994-95 PCA-kvalifikation: Anand bessejrer kamsky 6½-4½ i finalen. Curt Hansen scorer 5 af 11 i indledende runde.

1994-95 FIDE-kvalifikation: Den forsvarende mester, Karpov, direkte i semifinalen: Karpov - Gelfand 6-3, Kamsky - Salov 5½-1½.

1995 PCA-VM: New York, Intel sponserer, Kasparov - Anand 10½-7½.

1995 FIDE: Kirsan Iljumzhinov vælges som ny præsident for FIDE efter Campmanes. Det russiske forbund ved Andrei Makarov
erklærer sig skarpt imod Iljumzhinov.

1996 PCA: Mister spnsoren Intel, og VM-cyklussen går i stå.

1996 Iljumzhinov genvælges for to år. Makarov oplæser støtteerklæring til Iljumzhinov og hævder, at præsidenten er den eneste,
som kan sikre en genforeningsmatch mellem PCA og FIDE.

1996 December meddeler FIDE sin plan om at lade VM afgøre i Knock-out turneringer. Kasparov og Karpov seedes direkte i
semifinalen.

1996 FIDE-VM: Elista, Kalmykien, Karpov forsvarer VM-titlen med finalesejr 10½-7½ over Kamsky.

1997-98 FIDE knock-out VM: Groningen, Karpov får direkte adgang til finalen. Kramnik trækker sig i protest. Curt Hansen ryger ud
i 1. runde mod Igor Miladinovic. Anand vinder turneringens åbne del, men taber 3-5 til Karpov i finalen.

1998 Kasparov stifter WCC (World Chess Council), der arrangerer en kvalifikationsmatch, som Shirov vinder  5½-3½ over
Kramnik. Den bebudede VM-match i Sevilla opgives pga. pengemangel.

1999 FIDE knock-out VM: Las Vegas, Alexander Khalifman VM, Peter Heine Nielsen slår Joel Benjamin, men taber til Judit
Polgar.

2000 BGN-VM: London, matchen arrangeret af BrainGames Network 8. okt. - 4. nov. mod den håndplukkede udfordrer Vladimir
Kramnik afslutter Kasparovs 15 års regeringsperiode. Udfordereren vinder 8½-6½ uden et eneste nederlag.

2000 FIDE knock-out VM: Indien / Teheran, Viswanathan Anand VM, Sune Berg Hansen ud i 1. runde mod Andrei Kharlov.

2001/02 FIDE knock-out VM: Moskva  Ruslan Ponomariov VM, Peter Heine Nielsen slår  Alexander Goldin, USA, men taber til
Anand.

2002 FIDE og Einstein Group, Kramniks nye samarbejdspartner, underskriver den 6. maj i Prag en handlingsplan, som i løbet af
2003 atter samler de to VM-titler på én spiller.



Teori – i praksis
v/ Lars Bo Hansen

Der findes mange forskellige varianter i Dron-
ninggambit, men fælles for størstedelen af dem
er, at det positionelle er i højsædet i forhold til
det taktiske. I denne udgave af Teori i praksis
skal vi se på nogle forskellige positionelle
problemstillinger i Dronninggambit.

Den måske mest kendte positionelle plan er
„minoritetsangrebet“, hvor Hvid angriber den
sorte bondekæde på dronningfløjen for at skabe
en svaghed i den sorte bondekæde. Et typisk
minoritetsangreb kan se således ud:
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van Wely - Sokolov
Europa-Cup finale, Beograd 1999.

Hvid er „i undertal“ (3 bønder mod 4) på
dronningfløjen, men vælger alligevel et posi-
tionelt angreb på denne fløj - heraf navnet
„minoritetsangreb“.

12. Tab1, a5 13. a3, Se6 14. Lh4, Sg7!
Begge parter følger positionelle standard-

planer i Dronninggambit: Hvid er i gang med

minoritetsangrebet, mens Sort søger at afbytte
sin „dårlige“ hvidfeltede løber, som med cen-
trumsbønderne fastlagt på Hvid ofte er et pro-
blembarn i denne type stilling.

15. b4, axb4 16. axb4, Lf5 17. Lxf5, Sxf5
18. Lxf6, Lxf6 19. b5, Da5 20. bxc6, bxc6
21. Se2.

Hvid har opnået, hvad han ville med mino-
ritetsangrebet: Sort har fået en svag bonde på
c6, som Hvid kan forsøge at angribe. Men Sort
har til gengæld fået afbyttet sin dårlige løber
og har kun den ene svaghed på c6. Alt i alt har
Hvid en lille, men varig fordel. De fleste par-
tier mellem to stormestre af van Wely og Soko-
lovs styrke fra denne type stilling vil sikkert
ende remis, Hvid vil vinde nogle stykker, mens
sorte gevinster næppe vil forekomme uden
graverende fejl fra Hvids side. I det forelig-
gende tilfælde vandt van Wely faktisk efter en
fejl fra Sokolov i en stilling, hvor han næsten
havde sikret remisen. Ganske typisk for „ke-
delig“ positionel skak: Modstanderen presses
over længere tid (i modsætning til taktiske
slagudvekslinger, som typisk kun varer få
træk), hvilket til sidst ofte fører til fejl.

Det traditionelle minoritetsangreb med b4-
b5xc6 er dog ikke eneste mulighed for Hvid til
at få tryk på dronningfløjen. En afart af mino-
ritetsangrebet kan ses i det følgende fine posi-
tionsparti.

Diagramstillingen opstod efter 22. Sd2.
Karpov har med vanlig tålmodighed gjort klar
til minoritetsangrebet med b4-b5 ved med sit
sidste træk at afholde den sorte springer fra at
trænge ind på c4. Med sit næste træk søger
Kharitonov at ændre spillets gang, men kom-
mer fra asken og i ilden:
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Karpov - Kharitonov
Sovjetmesterskabet, Moskva 1988.

22. -, a5 23. Tb1, Sc8 24. b4, axb4 25.
Dxb4.

Sort har forhindret b4-b5, men han har sta-
dig problemer: Bonden på b7 er sværere at
dække end a4, og på sigt har Hvid muligheden
for en anden type minoritetsangreb end den
traditionelle: Efter a4-a5-a6 ender Sort allige-
vel med den svage c6-bonde. Karpovs præcise
realisering af denne plan er lærerig og beun-
dringsværdig.

25. -, Sd6 26. Sb3, Lc8 27. a5, Se7.
Sort ønsker at afbytte sin dårlige hvidfelt-

ede løber med Lf5. Det er instruktivt at følge,
hvordan Karpov i de næste træk forhindrer
denne plan, samtidig med at han arbejder vi-
dere med sin egen.

28. Sg3!, g6 29. Tcc1, h5 30. Ta1!, h4.
Det er forståeligt, at Kharitonov ønsker mod-

spil, men denne bonde bliver simpelthen svag.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 4.

1. Ove Weiss Hartvig
Francky Deketelare

Politiken Cup ’96, Brøndby 1996. 21. Lxh6!
Den bør sort nok ikke slå, men spille 21. -, d4
eller 21. -, g6 22. Dg5 etc. med hvid merbonde
og fordel. 21. -, gxh6? 22. Sf6†. Samt 22. -,
Kh8 23. Dxf7 eller 22. -, Kg7 23. Dg4†. Sort
opgav. 1-0.

2. Terje Johansen
Bragi Thorfinnsson

Politiken Cup '96. Brøndby 1996. 54. -, Th2†.
Hvor kan den hvide konge skjule sig? Ikke på
d3: 55. Kf1, Th1+ 56. Ke2?? T7h2+ 57. Kd3,
Td1 mat! 55. Kg3, f4†! Nu kan hvids konge

ikke gemme sig på e5! 56. exf4, T7h3† 57.
Kg4, Th4† 58. Kg3, T4h3†, og den evige skak-
serie er en realitet. Remis: ½-½.

3. Bela Toth
Juan Manuel Bellon

Banco di Roma 1983. 43. -, Ta2† 44. Kh1,
Ta1†. Måske endnu stærkere var 44. -, Kf3!
45. Txf5† Kxg3 46. Kg1, Te2! 47. Sg6, Tg2†
48. Kh1, Sf2† med let gevinst. 45. Kg2, Se3†
46. Kf2. Efter 46. Kh2, Kf3! må hvid ligesom
i partiet give tårnet.

46. -, Ta2†. Her havde sort også en kraftig
mulighed i 46. -, Kd3! med en mattrussel, som
tvinger hvid til at give g-bonden med 47. g4,
fxg4 48. Kg3, Th1! etc. 47. Kg1, Kf3 48. Txf5†
Sxf5 49. Sxf5, Tg2†. Og ‘resten er teknik’, som
den gamle floskel lyder. 50. Kh1, Td2 51. Sxd6,
Txd5 52. Sc4, Kxg3 53. Se3, Te5. 0-1.

4. Ennio Arlandi
Igor Efimov

Italia mesterskabet, Saint Vincent 1998. Hvid
havde lige som svar på Sxc3 trukket sin dame

fra d2 til g5 med mattrussel. Og måske regnet
med 22. -, Sxe2† 23. Kf1, g6 (23. -, Sg6 24.
Se7† Sxe7 25. Dxc5) 24. Se7† Kg7 25. Df6†
Kh6 26. Sf5† Kh5 27. Dh4 mat! Men sort havde
noget bedre: 22. -, Dxf2†! 23. Kh1, Sg6. Det
hele er afværget, og hvid er bare bagud. 24.
bxc3, Dxe2 25. h4, Lc8 26. h5, f6 27. Sh6†
gxh6. 0-1.

5. Jens Enevoldsen
Vasja Pirc

IBM Amsterdam 1964. 22. Lxf6, Txf6 23. e5,
Tf7. Sort bryder sig ikke om at åbne f-linjen
med 23. -, dxe5 24. fxe5 etc. 24. Sg5, Tg7 25.
Sc3, Db3 26. Sce4, og allerede her havde stor-
mesteren set nok. Med rette, for følgerne kunne
fx blive: 26. -, Kh8 27. Sf6, dxe5 28. Sgxh7,
Tee7 29. Sf8† Th7 30. Sxg6† samt snarlig mat.
1-0.

6. Sandi Stojanovski
Heini Olsen

Herlev Open 1997. Sorts dame må jo vogte den
lange diagonal, hvilket gør hende noget sårbar:
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31. Sf1, Lf5 32. Le2!, Se4 33. Sc5, Sxc5 34.
Dxc5, Le6 35. Sd2!.

Typisk Karpov, alle officerer skal aktiveres
mest muligt inden det afgørende angreb. Sprin-
geren skal til f3 for at true h4-bonden.

35. -, Sf5 36. Sf3, Dd8 37. a6!
Der kom den! Den sorte dronningfløj bry-

der sammen.
37. -, bxa6 38. Txa6, Txa6 39. Lxa6, Da8?
Taber omgående, men c6-bonden var ikke

til at holde.
40. Dxc6, Dxc6 41. Txc6, Ta8 42. Ld3.

Sort opgav.
Efter 42.-, Ta1† 43. Kh2, Ta2 44. Tc2 taber

han også h4-bonden. 1-0.
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Petrosjan - Spasskij
VM-match Moskva 1969, 20. parti.

Den viste afart af minoritetsangrebet er ikke
ukendt, men disse bondestillinger i Dronning-

Positionelle planeri Dronninggambit

gambit med den hvide b-bonde afbyttet for den
sorte a-bonde undervurderes af og til i praksis.
Et eksempel kan findes i mit parti mod Brynell,
Skakbladet nr. 9/2000. Men også i en VM-
match er dette tema set. Diagramstillingen er
typisk for Tartakower-varianten i Dronning-
gambit. Hvid kan søge at trykke mod c6-bon-
den, men Sort har løberparret og står solidt. Et
normalt træk ville være 14. -, Le7 for at over-
føre løberen til d6 og søge modspil på kongeflø-
jen. Spasskijs næste træk er også kendt i for-
skellige afskygninger, men her er det farligt:

14. -, a5?!
Nu er 15. a3, axb4 16. axb4, b5 eller 15 b5,

c5 fint for Sort, men Spasskij må have under-
vurderet...

15. bxa5!...
som giver Hvid et behageligt pres mod Sorts

dronningfløjsbønder.
15. -, Txa5 16. Lf5!, Ta6.
16.-, b5 strander både på det simple 17. a4

og på det smarte 17. Sxd5!, cxd5 18. Lxd7, og
dronningen kan ikke slå tilbage, da tårnet på
a5 hænger.

17. Tb3, g6 18. Ld3.
Muligvis var 18. Lh3 med fortsat tryk på d7

endnu bedre.
18. -, Ta7 19. Tcb1, Lg7 20. a4, De7 21.

Lf1, La6?!
Denne løberafbytning er her til Hvids for-

del, da c6-dermed bliver endnu mere svag.
22. h4, Lxf1 23. Txf1, h5?!
Ifølge Geller giver 25.-, De6 Sort bedre

modchancer.
24. Te1, Taa8 25. g3, Dd6 26. Kg2, Kf8

27. Teb1.
Hvid har en lille, men varig positionel for-

del, da hans bondestilling er klart bedre end
Sorts: En enkelt svaghed på a4, mens Sort har
to på b6 og c6. Desuden har Sort ikke meget
modspil. Sådan noget elskede Petrosjan! Re-
sten af partiet må ikke have været sjovt for
Spasskij – men han revancherede sig ved få
dage senere alligevel at tage VM-titlen fra
Petrosjan!

27. -, Kg8 28. Dd1, Lf8 29. T3b2, Lg7 30.
Tc2, Ta7 31. Tbc1, Sb8?! 32. Se2!, Tc7.

32. -, Txa4 strander på 33. Txc6!.
33. Dd3, Ta7 34. Db3, Ta6 35. Sf4, Td8

36. Sd3, Lf8 37. Sfe5.
Nu er det svært for Sort at holde sammen på

stillingen.
37. -, Tc8 38. Tc3, Le7 39. Sf4?!
Ifølge Geller vandt 39. Sxc6!, Txc6 40.

Txc6, Sxc6 41. Db5, Sb8 42. Tc8† omgående,
men der er ikke noget at sige til, at Petrosjan
spiller sikkert op til tidkontrollen. Fordelen
forsvinder ikke.

39. -, Lf6 40. Sed3.
Også har var 40. Sxc6! stærkt.
40. -, Ta5 41. Dxb6, Txa4 42. Tc5!
Resten af partiet har sekundanterne sikkert

haft på brættet derhjemme. Dengang spillede
man jo stadig med hængepartier!

42. -, Ta6 43. Txd5!, Dxf4 44. Dxa6!, De4†
45. f3, De6 46. Dc4, Dxe3 47. Se5!, Tf8 48.
Tc5, Le7 49. Tb1!, Lxc5 50. Txb8!

Her opgav Spasskij. 50. -, Txb8 51. Dxf7†,
Kh8 52. Sxg6† er mat. 1-0.

Et fint positionsparti af Petrosjan, der smukt
illustrerer, at Hvids spil i Dronninggambit ikke
kun er b2-b4-b5xc6. Nogle gange er b4xa5
også stærkt!
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38. Td1. Men også straks 38. e7 har sine gode
sider, fx 38. -, Tg8 39. Df5, a2 40. Txa2, Dd6
41. Te2, Tbe8 (41. -, Dxh6 42. De5† Dg7 43.
Dxb8) 42. Te6, Dd4 43. Td1, Db2 44. Te5, en
variant, der godt demonstrerer sorts kvaler.

38. -, Tg8 39. Dc1. Og her kom også 39. Dh5
i betragtning: 39. -, Df6 40. e7, Tbe8 41. Td8,
Txe7 42. Dd5, Df7 43. Txe7, Dxd5† 44. Txd5.
39. -, Df6. 39. -, Dc3! 40. Dxc3† bxc3 41. Ta2,
Ta8 42. Tda1, Ta6 43. Txa3, Txe6 44. Txc3,
Txh6 45. Txc5 med et langt slutspil i sigte.

40. e7, b3. Eller 40. -, c4 41. Dxc4, Dxh6 42.
Dxg8† Txg8 43. e8D Txe8 44. Txe8† Kg7 45.
Td7†. 41. Te6, b2. Her ville 41. -, Db2 medføre
42. Dxc5, a2 43. Td4!. 42. De3. 42. Dc4!. 42. -,
a2 43. Txf6, b1D 44. Txb1. Enden er nær.
Maskinen siger mat i 7 træk! 44. -, axb1D 45.
Tb6!, og sort opgav. 1-0.

7. Elizbar Ubilava
John van der Wiel

Elgoibar 1998. Det rigtige træk er selvfølgelig
28. -, Txh4!, da der efter 29. gxh4, Dh3 30. f4,
Txe3 er totalt sammenbrud. Hvid opgav. 0-1.

8. Viktor Korchnoi
Alexander Zaitzev

30. USSR-mesterskab, Jerewan 1962. 23. g6!
forhindrer slag af springeren og truer 24. gxh7†
Kxh7 25. Dh5† Kg8 26. Sg6 med mindst kva-
litetsgevinst. Dette var der nu også efter 23. -,
h6 24. Sf7, Txf7, for ellers er slag på d5 afgø-
rende. 25. gxf7† Kxf7 26. Sxe6! Lxe6. Og så
følger den typiske Korchnoi-afslutning: 27.
Txe6! Kxe6 28. De4† Kf7 29. Lxd5†, og sort
opgav inden 29. -, Kf8 30. De6. 1-0.

Korrektion
Jesper Hansen, Varde, gør opmærksom på, at
hvid tilsyneladende opgav i utide i Tag stilling,
maj 2002, diagram 8. I slutstillingen efter 38.
Ka2, Lxc1 blev det påstået, at stormester Jansa
stod over for udækkelig mat, men som Jesper
Hansen rigtigt påpeger, kan hvid parere med
39. Dxb7.

Jansa kastede imidlertid ikke håndklædet i
ringen for tidligt, og Bent Kølvigs tekst var god
nok. Men... redaktionen havde fejlplaceret to

brikker i den endelige version af diagrammet.
I den korrekte diagramstilling havde sort ikke
ressourcen Dxb7:
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Vlastimil Jansa - Jens Kristiansen

35. -, Txc7! 36. bxc7, Df4! 37. c8D, Dxb4†
38. Ka2, Lxc1 og helt slut, selv om matten kan
udskydes med 39. Tb6, Dxb6 40. Dc3.
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JUNIOR-SKAKJUNIOR-SKAK

ndnu en gang blev der i pinseferien afholdt
Göteborg Cup. Aldersgrupperne er de sam-

gruppen for 13-14 årige. A-klassens seks delta-
gere var på nær én danskere.

I D-klassen tabte  Peter Skovgaard i 1. runde,
men kom sikkert igen. Til slut sikrede han sig
sejren et halvt point foran den svenske VM-
deltager Ragna Löfgren.

A-kl. (født 1984-85, 6(5) delt., 1 time):
1. Martin Lund, Fyns Skoleskak, 4
2. Kasper Larsen, Fyns Skoleskak, 3½
3. Dorte Bekker-Jensen, Helsinge, 5

(også pr. som bedstplacerede pige)
4. Morten Kjær Poulsen, Læssøesgade, 5
5. Thomas Buus, Læssøesgade, 4½
6. Morten Bedsted, Struer, 4½

B-kl. (født 1986-87, 14(12) delt., 1 time):
1. Thomas Blum, Læssøesgade, 5½ af 7
2. Andreas Sørensen, Læssøesgade, 5
3. Dorte Bekker-Jensen, Helsinge, 5

(også pr. som bedstplacerede pige)
4. Morten Kjær Poulsen, Læssøesgade, 5
5. Thomas Buus, Læssøesgade, 4½
6. Morten Bedsted, Struer, 4½

C-kl. (født 1988-89, 55(39) delt., 1 time):
1. Jakob Vang Glud, Læssøesgade, 6½ af 7
2. Benjamin Skjoldan, Skovlunde, 5½
3. Michael Würtz, Læssøesgade, 5½
4. Nikolaj Mikkelsen, Skovlunde, 5

Malte Kjær, Læssøesgade, 5
6. Erik Karlsson, Sverige, 5

7. Daniel Olesen, Struer, 5
8. Alex Rusanov, Amager, 5

11. Jens Fogh, Læssøesgade, 4½,
12. Alexander Jensen, Amager, 4½

Benjamin Jensen, Struer, 4½
16. Villads Andersen, Fyns Skoleskak, 4
17. Lasse Munkholm, Struer, 4

Anders Knudsen, Struer, 4
19. Peter Tousgaard, Fyns Skoleskak, 4

D-kl. (født 1990-91, 45(25) delt., ½ time):
1. Peter Skovgaard, Skovlunde, 7½ af 9
2. Ragna Löfgren, Sverige, 7

(også pr. som bedstplacerede pige)
3. Anton Fritz, Sverige, 6½
4. Jens Rosenlund-Knudsen, Fyn, 6½
6. Asbjørn Korsholm, Læssøesgade, 6
7. Lars Iversen, Fyn, 6

10. Peter Grove, Læssøesgade, 5½
12. Frederik Oest Møller, Skovlunde, 5½
16. Troels Madsen, Amager, 5

Göteborg Cup
Danmark vandt fire gruppesejre ud af fem
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E-kl. (født 1992, 57(27) delt., 15 min.):
1. Pontus Löfgren, Sverige, 13½ af 15
2. Dara Akdag, Skovlunde, 13
3. Johan Huusman, Sverige, 11½
4. Louise Dahl Hansen, Kirkebakken, 11

(også pr. som bedstplacerede pige)
6. Lukas Jensen, Læssøesgade, 9½
9. Simon Sørensen, Kirkebakken, 9

12. Philip Strandby Lund, Amager, 9
14. Simon Lauridsen, Læssøesgade, 9

Christian Traholt, Læssøesgade, 9
16. Andreas Pedersen, Stengård, 8½
18. Jeppe Juul Pedersen, Fyn, 8
19. Laurits Søndergaard, Fyn, 8
20. Mikkel Rummelhoff, Fyn, 8

AF HELGE NEESGAARD MADSEN

me som til NM og DM i skoleskak (der er dog
ingen F-gruppe).Men i modsætning til danske
skoleskakturneringer har man set det fornuf-
tige i at tillempe betænkningstiden det tidsfor-
brug, som de enkelte klasser reelt forbruger.
Det vil sige de tre ældste klasser spiller med én
time pr. mand, gruppe D med ½ time, og gruppe
E med et kvarter.

Det betyder at sidstnævnte kan nå at afvikle
15 runder på tre halve dage (der spilles kun
formiddag og tidlig eftermiddag, så der er rige-
lig tid til at set Göteborg).

Synd er det, at deltagerantallet er stadigt fal-
dende, i år 177 mod 199 sidste år og 264 i 1999.
Det er en international turnering, skriver arran-
gørerne, men i år var det reduceret til danskere
og svenskere. Når Danmark er nævnt først, er
det fordi vi klart var de mest talrige, i alt 108, 16
flere end sidste år. Med 69 svenskere ses det
tydeligt, at de åbenbart svigter turneringen.
Ærgerligt. For 10-15 år siden var der mange
flere nationaliteter, Norge, Finland og Baltikum.
For at det ikke skal udvikle sig til en rent dansk
affære burde man måske gøre noget ekstra for
at markedsføre turneringen i disse lande. Grund-
ideen med skak og mulighed for sightseeing er
god synes jeg.

Danmark vandt de fire øverste grupper. For
Martin Lund og Jakob Vang Glud var der tale
om en gentagelse fra sidste år. Jakob var lige en
tand bedre end de andre danske stortalenter i

E

Martin Lund – vandt A-gruppen for 2. år i træk.
(Foto: Helge Neesgaard-Madsen)

Louise Dahl Hansen
– bedste pige i

E-gruppen.



Fra A-klassen:

Martin Lund, Danmark
Rene Knudsen, Danmark

Kongegambit    C34

1. e4, e5 2. f4.
Klassevinderen og NM-deltageren Martin er

en typisk gambitspiller, Blackmar-Diemar er
også på hans repertoire, se f.eks. referatet af
sidste års turnering, Skakbladet nr. 7, 2001.

2. -, exf4 3. Sf3, Lc5.
Kan umuligt være godt at få en boksehand-

ske i synet med hvids næste naturlige træk.
4. d4, Lb6 5. Lxf4, d6 6. c3, Se7 7. Lc4, 0-0

8. 0-0.
Med sunde og naturlige træk har hvid fået

åbningsfordel.
8. -, d5 9. exd5, Sxd5 10. Ld2, Le6.
På 10. -, Lg4 havde hvid planlagt 11. Db3.
11. Sg5.
Hvid går til angreb, men Sb1 er ikke kommet

ud, og sort forsøger at plumre vandene med...
11. -, Sxc3.
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Måske havde han nu regnet med 12. Sxe6,
Sxd1 13. Sxd8, Lxd4† 14. Kh1, Sf2† 15. Kg1,
Txd8, og sort klarer sig i alt fald bedre end i
partiet. Så hvid blæser til angreb.

12. Dh5!
Afgørende.
12. -, Dxd4† 13. Kh1, Lf5.
På 13. -, h6 var fulgt 14. Lxe6 med ideen

14. -, Sxb1 15. Lxf7†, og hvid vinder.
14. Lxf7†, Kh8 15. Lxc3.
Hvid har afgørende angreb efter f.eks. 15. -,

Dg4 16. Lxg7†!, men sort ryger i stedet i...
15. -, Lg4 16. Dxh7 mat! 1-0.

Fra C-klassen:
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Andreas Ottgård, Sverige
Benjamin Skjoldan, Danmark

Hvids sidste træk var Db7-b4, selvfølgelig i
håb om dronningafbytning og realisering af
materiel overvægt. Db3 havde været bedre, som
det fremgår af det, der nu følger:

1. -, Sf3†! Nydeligt!

2. gxf3, Dxf3!
Pointen, tårnet kan ikke slås pga. 3. -, Lh3

med mat, da bonde-h6 hindrer hvid i at spille
Dg5. Hvid forsøgte i stedet:

3. Te3, Dxf2† 4. opgivet.
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Peter Vas, Sverige
Michael Würtz, Danmark

Hvid havde tilbudt remis flere gange. Det er
også svært at komme videre, medmindre man
vover noget. Sort beslutter sig til at satse hele
kongeriget med...

1. -, b5!?
Det må virkelig kræve mod at give modstande-

ren en garderet fribonde og selv få en dårlig løber.
2. c5, Kd5 3. Sf7, e3!?
Pointen i sorts spil, kongen trænger frem, og

den ‘dårlige’ løber tager sig af fribonden.
4. Kd3, e2 5. Kxe2, Kc4 6. Sd6† Kxb4 7.

Kd2.
På 7. c6 følger 7. -, Kc5 med gevinst.
8. Sf7, Kd4 9. Sg5, h6 10. Sf7, b4 11. Kc2,

b3 12. Kxb3, Lc4† 13. opgivet.

Spil skoleskak – eller bliv leder
Vil du gerne spille skoleskak eller har du lyst til at blive medlem af Dansk Skole Skaks store lederteam?

Kontakt Staffan Wiwe, telefon 46 97 48 34, e-mail: skoleskak@skoleskak.dk
... for information om, hvor du kan spille skoleskak, eller rekvirér materiale om det at være leder i Dansk Skole Skak.
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Peter Skovgaard tabte i 1. runde, men kom stærkt igen, her mod Anton Fritz, Sverige.
(Foto: Helge Neesgaard-Madsen)

Fire gruppevindere – fra venstre Peter Skovgaard,
Jakob Vang Glud, Pontus Löfgren (Sverige) og
Thomas Blum. (Foto: Helge Neesgaard-Madsen)



K-skak

13163.
Grushko Michael, Israel.
Originalopgave.
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Hvid holder remis.

13164.
Grushko Michael, Israel.
Originalopgave.
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Hvid holder remis.

13165.
Grushko Michael, Israel.
Originalopgave.
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Hvid vinder.

13166.
Grushko Michael, Israel.
Originalopgave.
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Hvid vinder.

13167.
Grushko Michael, Israel.
Originalopgave.

��������
��������
��������
��������
�������
��������
�������
��������
Hjælpemat i 4 træk.
2 løsninger.

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

Studier
Dansk Skakproblem Klub, der blev stiftet i
1932, har aldrig beskæftiget sig synderligt med
studier, og klubbens kvartalsblad siden 1976,
Thema Danicum, har da vist heller aldrig bragt
et eksempel på denne gren af problemskakken.
Derimod beskæftiger udenlandske problemister
sig i høj grad dermed.

Nærværende spalte har heller ikke som pri-
mært mål at bringe studier, men når nu den frem-
ragende israelske problemkomponist Grushko
Michael har sendt hele fire originale studier til
Skakbladet, og sommerferien står for døren med
deraf mere tid til løserne, har jeg valgt at bringe
de nævnte studier plus en instruktiv hjælpemat
af samme komponist.

Løsninger bedes indsendt senest 1. august.

Løsninger til nr. 6
13158. (Enemark) A: 1. Te7 Te3 2. Tg7 Te8‡.
B: 1. Te4 Sf7 2. Th4 Tg5‡. C: 1. Ke1 Se4 2.
Te2 Tg1‡. Sorts konge sættes mat på hhv. 8.
række, h-linien og 1. række. Synd at der ikke
kunne konstrueres en fjerde opgave med mat
på a-linien.
13159. (Michael) 1. Sg6 Kg2 2. Kxf4 Kf1 3.
Kxf3 Sf7 4. Sf4 Se5‡. Og 1. Lxf3 Kh2 2. Kg4
Kg1 3. Kh3 Sf7 4. Lg4 Sg5‡. Fin analogi de to
løsninger imellem.
13160. (Michael) 1. Sg6 Kg2 2. Kxf4 Kf1 3.
Kxf3 Sf7 4. Sf4 Se5‡. 1. Lxf3 Kh2 2. Kg4 Kg1
3. Kh3 Sf7 4. Lg4 Sg5‡. Og 1. Lxf3 Sf7 2. Lg4
f3 3. Kg6 f5† 4. Kh5 fxg4‡. De to første løsnin-
ger er de samme som i den foregående opgave,
men dertil kommer en overraskende tredje løs-
ning – blot fordi hvids konge står på g3 i stedet
for h3.

13161. (Jones) A: 1. -, b4 2. bxc5 bxc5 3. Kc4
c6 4. Kd3 cxd7 5. Ke2 d8(D) 6. Kf1 Dd1‡. B:
1. -, Kg2 2. f1(L)† Kf2 3. bxa5 Ke3 4. a4 Kd4
5. Ka5 Kc5 6. La6 b4‡. Den lille ændring af
løberens placering giver en fundamental anden
løsning!
13162. (Gräfrath) Løberen på f6 er en forvand-
let bonde. Forvandlingen kan kun være sket på
g1 (efter c1(L) ville løberen have tvunget den
hvide konge til at trække efter en skak på d2).

Trækket g2-g3 kan først være sket efter den
forvandlede løber er returneret via h2, g3 og
h4. Så den sorte bonde på f7 må være gået til g1
via g-linien og h-linien, samt slået tre hvide
officerer på sin vej.

Den resterende hvide officer er den hvide
løber, der har stået på f1. Den kunne først
komme ud efter trækket g2-g3. Den hvide bonde
på e3 er kommet fra d2, bonden på f4 er kom-
met fra h2, og bonden på f5 er kommet fra c2,
og de har på deres vej slået seks sorte officerer
(Den resterende sorte officer var løberen på f8,
som må være slået på sit oprindelige felt).

Alle slag af sorte officerer må være sket, før
hvid spillede g2-g3, fordi de behøvedes til ven-
tetræk, mens Bf7 avancerede, og den forvand-
lede løber returnerede (Ellers ville hvid have
mistet retten til at rokere).

Sorts sidste træk kan ikke have været slag af
hvids hvidfeltede løber, idet ingen sort brik står
på et dertil egnet hvidt felt (Bd7 og Bh7 har jo
helt klart slet ikke været flyttede). Så hvid har
ikke haft noget legalt træk, hvis der var trukket
efter g2-g3 (Alle tempotræk er blevet brugt).

Ergo må g2-g3 have været hvids sidste træk,
og deri ligger, at den hvide løber på f1 må være
blevet slået af en springer på sit oprindelige felt.

Derfor må det absolut sidste træk være gjort af
sort, som har spillet Lh4-f6. Hvids allerførste
træk kan ikke være sket med en springer, da det
var forudsat, at han slet ikke havde nogen. Det
kan heller ikke være sket med en bonde, fordi
alle hans første bondetræk har været slag, und-
tagen for Bg2’s vedkommende, men den har jo
trukket sidst. Derfor må hvids første træk være
sket med et tårn. Da hvid stadig må rokere, kan
der ikke være tale om Th1. Hvids første træk
var altså Ta1-b1.

PS! Interessante ting begyndte at ske, efter
hvid slog en springer eller dronning på e3 for
derefter at lukke sine officerer på dronninge-
fløjen ud.

Denne retrograd analyse forstås bedre, hvis
vi angiver en position, der kan være opstået 7
træk tidligere:
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Herfra kunne være sket følgende: 1. Dh2, h3
2. Dg1, h2 3. cxd3, hxg1(L) 4. dxe4, Lh2 5.
gxf4, Lg3 6. exf5, Lh4 7. g3, Lf6.
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EMT – afsluttet gruppe
M-00-02: 1. Asmus Nissen, Randers, 5½, 2.

Torben Guldberg, Nr.Sundby, 4, 3-4. Ejvind
Ambøg, Randers, og Erik Pontoppidan, Vejle,
3, 5. Chr. W. Nielsen, Egå, 2½, 6. Poul Ander-
sen, Middelfart, 2, 7. Henrik L. Kristensen,
Nr.sundby 1.

EM-semifinaler
Tilføjelse til Skakbladet nr.  6, 2002: Danmark
råder over to fripladser til spillere, der ikke har
en gyldig kvalifikation. Vil du lægge billet ind
på en sådan – er fristen også 1/11.

Som noget nyt er alle SIM’ere direkte kvali-
ficeret til deltagelse! Tilmelding til underteg-
nede senest 17/11-2002.

Betaling af indskud
Benyt k-skakkens girokonto: 495-0356 (1199
4950356, hvis du benytter PC-bank).

Skal du med på OL-holdet?
1/12-2002 starter 14. OL-finale og 15. OL-ind-
ledende – og Danmark har hold med begge ste-
der! Der skal altså bruges 12 stærke spillere –
idet hvert hold er på 6 spillere. Der spilles ude-
lukkende pr. email!

Hvis du vil prøve kræfter med en af ICCF's
fineste turneringer, skal jeg have hørt fra dig
senest 1/10-2002.
Send en mail til: kskakdsu@post5.tele.dk.

Søren Peschardt

Den danske GM-norm
Erik Barfoed skriver i Skakbladet nr. 8 om Naj-
dorf Memorial, hvor han erobrede en GM-norm.

Peter Lindegaard



BØGER
Bognoter
v/ Jacob Aagaard

Max Euwe & Jan Timman:
Fischer World Champion!
160 sider, 2002 New In Chess.

En oversættelse af den hollandske klassiker fra
1972 om matchen i  Reykjavik mellem Spas-
sky og Fischer, som Fischer som bekendt vandt
12½-8½ efter at have været bagud 2-0. Mat-
chen gennemgår matchens 21 partier analyse-
ret af Timman, efter en 20 siders beretning om,
hvad der kom forud for matchen, af den dati-
dige præsident Max Euwe. Bogen er spændende
og specielt interessant er Euwes beretning om
problemerne med at få matchen afviklet. Tim-
mans noter til partierne er velafbalanceret mel-
lem det verbale og det konkrete og altid interes-
sante. Det kan dog undre at man her 30 år efter
matchen ikke har gjort sig den ulejlighed at køre
varianterne igennem en computer, eller gøre sig
bekendt med senere kommentatorers opdagel-
ser. Speelmans (i Analysing the Endgame) fan-
tastiske analyser af slutspillet i første parti kunne
have været et fremragende sted at starte. At retur-
matchen ikke nævnes kan så bedre forstås. Alt
i alt en rigtig god bog, der dog har de anførte
minusser.

Lev Alburt:
Building Up Your Chess
352 sider, Chess Inf. and Research Center.

Lev Alburt er en af de stærkeste amerikanske
skakspillere siden Fischer og har vundet det
amerikanske mesterskab tre gange. Denne bog
er en komplet nyredigering af hans 1989 bog
Test & Improve Your Chess Results. Bogen
har undertitlen The art of Accurate Evaluation
and Other Winning Techniques og bruger før-
ste del (90 sider) på dette og på at beskrive
‘[Alburts] own invention, The System of Pre-
dicted Results.’ (Citat fra Bagsiden), der dog
ifølge hans egne ord først og fremmest er en
systematisering af andres tanker. Derefter kom-
mer afsnittet ‘One Position at a Time’ der argu-
menterer for vigtigheden af at gå i dybden med
én stilling ad gangen. Del 3 er 150 sider med
opgaver og svar og del 4 en 50 siders beskri-
velse af, hvordan man forbereder sig i åbnin-
gen med Alburts egen favorit Benkö-gambitten
som illustrativt eksempel.

Chris Ward:
Improve Your Opening Play
144 sider, Everyman Chess 2000.

En gennemgang af alle de store åbningsvarianter
med korte beskrivelser af nogle elementære
ideer og varianter. Bogen er helt klart rettet mod
begynderen, der skal finde sin egen vej i den
store jungle af skaklitteratur, og kunne med god
ræson bruges i begyndertræning.

James Plaskett:
Can you be a tactical genious?
144 sider, Everyman Chess 2002.

180 opgaver og deres løsninger. Niveauet er
spredt fra at vinde damen i ét træk til meget
avancerede kombinationer. Med kun to opga-
ver pr. side og ingen klar målgruppe er det svært
at forestille sig, hvorfor denne bog er gået i
trykken i sin nuværende form. Bogen har dog
en spændende ny (for mig i hvert fald) feature
– Ask a Grandmaster, hvor man kan få et hint
ved at slå op fra side 103 og frem. Bogen bliver
ikke anbefalet herfra. I stedet vil jeg til stærkere
spillere, der er interesseret i opgavebøger lige-
som Dvoretsky anbefale John Nunn’s Chess
Puzzle Book (1999). For begyndere inden for
taktisk træning er Bent Larsens bøger Find
Kombinationen og Find Planen, der kan lånes
på et hvilket som helst bibliotek, endnu ikke
overgået.

Chris Ward:
Unusual Queen’s Gambit Declined
160 sider, Everyman Chess 2002.

Bogen beskriver tre alternative forsvar for sort
efter 1. d4, d5 2. c4, nemlig, det Baltiske for-
svar 2. -, Lf5!?, Albins Modgambit 2. -, e5 3.
dxe5, d4 og endelig Morozevichs gamle kær-
lighed Chigorin 2. -, Sc6!?. Bogen er ikke for
dybtgående, men giver en god og brugbar over-
sigt over de vigtigste varianter i Chris Wards
sædvanlige vedkommende stil.

Matanovic:
Informator 83
400 sider, Sahovski Informator 2002.

584 nye partier kommenterede i Informators
egen universelle kode, der kan læses af alle
nationaliteter, men ikke rummer særligt store
muligheder for forklaring af ideer og tankepro-

cesser med mere. Bogen indeholder også 27
kombinationer, 9 slutspil, resultater fra interna-
tionale turneringer de sidste 4 måneder (som er
bogens referencerum) og et partiportræt af GM
Jan Timman.

Matanovic:
Encyclopaedia of Chess Openings B
4. udgave, 672 sider, Sahovski informator 2002.

Bogen gennemgår åbningsteorien for alle åb-
ninger der begynder med 1. e4 og alt andet end
1. -, e6 og 1. -, e5 (der hører hjemme under C i
informators kodesprog). Bogen er et fantastisk
struktureret opslagsværk og gennemarbejdet og
vil række alle skakspillere i verden en hjæl-
pende hånd med deres åbningsforberedelser.
For helt stærke spillere skal det dog siges at
Sahovski har en tendens til at overse partier,
der ikke allerede har været i Informator, og et
databaseprogram er et must, hvis man ikke vil
løbe ind i ubehagelige overraskelser. Svagere
spillere vil sikkert begræde bogens totale fra-
vær af interesse for, hvad der sker efter åbnings-
spillet er overstået. Men for alle giver bogen en
uvurderlig strukturering af alle varianter i Caro-
Kann, Pirc og Siciliansk, bare for at nævne de
tre åbninger der får mest plads i bogen.

Matanovic:
Encyclopaedia of Chess Openings A
4. udgave, 584 sider, Sahovski informator 2001.

Den næstseneste i rækken af ECO’er. Dækker
alle åbninger der starter med andet end 1. e4 og
1. d4 (dog ikke hvis det er simpel trækom-
bytning), 1. d4 og alt andet end 1. -, Sf6 og 1. -
, d5, 1. d4, Sf6 og alt andet end 1. c4 og endelig
1. d4, Sf6 2. c4 og alt andet end 2. -, e6 og 2. -,
g6. Dvs. at åbninger som Engelsk, Reti, Trom-
povsky, Torre, Hollandsk, Benoni og Benkö-
gambitten kan findes i dette opslagsværk.
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Ved tilmelding til k-skak-
turneringer skal personnummer
(de første 6 cifre) opgives.
Startbrev fremsendes ikke, før
indskud er betalt.
Benyt giro 495-0356.

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

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

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.

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

Landskampe:
Tilmelding: Karsten Fyhn,
Ahlmannsvej 50, 1.th., 6400
Sønderborg. Tlf. 74 49 02 24.
Email: kfyhn@tiscali.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.
Email: soren.m.larsen@privat.dk
Europa-, Verdens- og Email-
turneringer, 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.



Politiken Cup
15.-26. juli i København. International
Open med præmiechance for alle, lige fra
GM’ere til næsten-begyndere. Se Skak-
bladet nr. 6. Tilmelding haster!

Vesterhavsturneringen
7.-13. juli i Esbjerg, koordineret turnering
i forbindelse med GM-turnering. Se ind-
bydelsen i Skakbladet nr. 5. Mulighed for
sidsteøjeblikspladser.

SommerMåskeHede EMT
29. juli - 4. august i Vanløse, København.
Fem sommeraftener og en weekend. Til-
melding senest 19. juli.  Se indbydelsen i
Skakbladet nr. 5.

Skødstrup Sommer EMT
22. -26. juli i Skødstrup ved Århus. Fem
sommeraftener. Tilmelding senest 15. juli.
Se reminder næste side eller indbydelsen
i Skakbladet nr. 6.

Fyens Land Kop
... og 28. juli er der DM i halvtimeskak i
Haarby på Fyn, med titelfelt, åben gruppe
og børnegruppe. Tilmeldingfrist 20. juli.
Se indbydelsen i Skakbladet nr. 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TURNERINGER
Indbydelser
Koordinerede turneringer

41. Bymesterskab Holstebro
Holstebro Skakklub indbyder til det 41. By-
mesterskab i Skak, følgende torsdage: 15/8 -
22/8 - 29/8 - 5/9 - 12/9 - 19/9 - 26/9.
Spilletid: Kl. 19.00 - 24.00.
Indskud: 130 kr. pr. person over 20 år. Juniorer
100 kr.
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet.
Inddeling: 8-mands grupper. Sidste gruppe evt.
Monrad.
Bemærk nyt spillested: Aktivitetscenteret,
Danmarksgade 13A, Holstebro.
Tilmelding: Senest torsdag den 8. august til
Børge Nielsen, tlf. 97 40 51 58, eller Keld Tin-
dal, tlf. 96 10 74 35.
Vel mødt i Holstebro.

K.41 Efterårs-EMT 2001
Hermed indbyder K.41 til 7 runders efterårs-
EMT i klubbens lokaler på Mellemtoftevej 11
lige ved Valby station.
Spilletid: Tirsdag d. 27/8 + 6 efterfølgende tirs-
dage. Der spilles fra 19-24, 40 træk på 2 timer
+ ½ time til resten af partiet. Der spilles så vidt
muligt i 8-mands grupper alle-mod-alle.
Indskud: Alle grupper 120 kr. Indskuddet be-
tales ved 1.rundes start.
Præmier: Indskuddet ÷ EMT afgift.
Tilmelding: Skriftligt eller E-mail til Roland
Greger, Toftagervej 23, 2700 Brønshøj -
rrg@ateam.dk. Senest 20/8 med angivelse af
navn, rating, klub og fødselsdato.

Odysseus Efterårs EMT 2002
Skakforeningen Odysseus indbyder til 5
runders EMT i klubbens lokaler på torsdagene
12/9-10/10. Der spilles fortrinsvis i 6-mands-
grupper alle-mod-alle, som Elo-rates om mu-
ligt. Max. 30 deltagere.
Indskud: 150 kr. som evt. kan overføres til bank
reg.nr. 5336 kontonr 0393939. Præmier i hver
gruppe: 500, 250.
Spilletid: 19.30-23.30 (2 timer pr. spiller til
hele partiet.)
Spillested: Frødings Alle 8A, 2860 Søborg.
Tilmelding: Senest den 8/9 til Simon Reusch
pr. email sr@uni-c.dk eller med post til Nygårds-
vej 45, 3. th., 2100 Kbh. Ø., tlf. 39 20 34 24.

Aalborg Byturnering 2002
Der indbydes hermed til Aalborg Skakrings
årlige bymesterskab. Der spilles 7 runder i 8-
mands grupper efter rating, nederste gruppe evt.
Monrad.
Som noget nyt spiller de 16 højestratede dog 8
runder efter et ‘knock-næsten-out’ system.
Bymesteren kåres således efter 4 dobbeltrun-
dige matcher, der ender med en finale, mens
taberne af disse matcher spiller videre i en
Monrad-gruppe (i tilfælde af 1-1 i ordinær
match, spilles der lynomkamp over 2 partier).
Turneringssystemet vil blive nøjere beskrevet.
Spillested: Aalborg Skakforenings lokaler,
Strandvejen 12-14, 3. plan.
Spilledatoer: 16.-17.-18.-24.-25.-31. august
samt 1. september. Den øverste gruppe spiller
ekstra runde fredag 23/8. Fredag spilles kl.
19.00-24.00. Lørdage og søndage kl. 13.00-
18.00.
Betænkningstid: 40 træk/ 2 timer, derefter ½
time til resten.
Indskud: 150 kr. inkl. EMT-afgift betales 1.
spillerunde.
Præmier: 1. præmie til bymesteren bliver
2000,- kr. Fratrukket EMT-afgiften bruges al
indskud til præmier.
Tilmelding: Med angivelse af navn, rating, klub
og fødselsdag senest 10.august til Bjarne Søn-
derstrup, Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg.
Email bfs@mail1.stofanet.dk. Tlf. 98 12 58 42.

Herlev-Mesterskabet 2002
Herlev Skakklub indbyder hermed til koordi-
neret turnering i klubbens lokaler umiddelbart
efter sommerferien. Turneringen afvikles over
7 mandage. Der spilles i én gruppe efter Schwei-
zersystemet.
Spilletidspunkter: Mandagene 19/8 - 26/8 -
2/9 - 9/9 - 16/9 - 23/9 og 30/9, alle dage kl. 19-
24. Urene startes præcis kl. 19.00.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter ½
time + evt. opsparet tid til resten af partiet.
Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172,
2730 Herlev (indgang fra J. E. Pitzners Vej).
Bus 350S kører lige til døren (stå af ved Marie-
lundvej).
Indskud: 125 kr., juniorer og folkepensionister
dog kun 75 kr. Hele indskuddet minus EMT-
afgift går til præmier.
Tilmelding og indskud: Telefonisk tilmelding
til Anders Jacobsen, tlf. 36 45 00 45, senest d.
10/8 2002. Hurtig tilmelding anbefales pga.
max. 36 deltagere. Indskud betales ved 1. runde.
Bemærk: Der må ikke ryges i spillelokalet.
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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

Email: turneringslederkursus@skak.dk

Sommerskak



Indbydelser
Andre turneringer

Espergærde Skakklub
... indbyder til 7-runders koordineret
turnering.

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

Spilletider:
7 på hinanden følgende mandage kl.
19.00 - 24.00 med 1. runde den 19. aug.

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

Turneringsform:
Fortrinsvis 8-mands grupper.

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

Tilmelding:
Senest fredag den 12. august til:
Ebbe Kallenberg
Telefon: 45 76 71 53 evt. 40 41 71 57
E-mail: helle.primdahl@get2net.dk
Oplys navn, klub, rating, fødselsdag og
telefonnummer.

Præmier:
100% af indskuddet går til præmier.

Grand Prix:
Wiibroe Cup indgår i årets NSU Grand
Prix.

Kantine:
Yderst velassorteret kantine på spille-
stedet.

Nykøbing F. Byturnering 2002
Skakklubben 1934 - Nykøbing F. indbyder til
7 runder EMT følgende mandage og torsdage i
august-september 2002: 22/8 - 26/8 - 29/8 -
2/9 - 9/9 - 12/9 - 19/9.
Tid og form: Hver dag startes kl. 19.00, og der
spilles 40 træk på 2 timer, derefter 30 minutter
+ opsparet tid til færdig. Turneringen afvikles
i 8-mands grupper. Evt. kan de nederste grup-
per blive Monrad-grupper.
Sted: Turneringen afvikles i Skakcenteret, Eng-
boulevarden 42, 4800 Nykøbing F. (over for
stationen).
Indskud: Kr. 100.-, som betales den første
spilledag.
Tilmelding: Med angivelse af klub, rating og
telefonnummer, senest torsdag d. 15. august
2002 til: Jens Petersen, Gl. Landevej 20, 4891
Toreby L.  Email jpeter@petersen.mail.dk, tlf.
54 86 92 03,.

Midtjysk EMT 2002
Nr.Snede skakklub indbyder hermed til en 7-
rundes koordineret EMT på følgende 7 man-
dage: 26/8 - 2/9 - 9/9 - 16/9 - 23/9 - 30/9 - 7/10.
Spilletid: 18.45 - 23.45.
Gruppeinddeling: 8-mands grupper, nederste
gruppe evt. Monrad.
Indskud: 125 kr. pr. person.
Præmier: I hver 8-mands gruppe 1. pr. 500 kr.,
2. pr. 300 kr.
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet.
Spillested: Nr.Snede Centralskole ungdoms-
lokalet.
Udsatte kampe: Kan spilles onsdag den 2/10
eller privat.
Tilmelding: Senest 18/8 2002 til John Engstrøm,
tlf. 97 18 23 72 eller Vagn Jensen, tlf. 75 73 44
71.
Øvrigt: Der kan købes brød, kaffe, øl og vand
på spillestedet.

ASK EMT 2002
Allerød Skakklub indbyder til en 5 runders
koordineret EMT på 5 torsdage i rækkefølge
fra den 22/8 til den 19/9.
Spillested: Pensionisthuset, Skovensvej 6, 3450
Allerød (2 min. fra stationen).
Spilledage & tider: Torsdagene 22/8, 29/8,
5/9, 12/9, 19/9. fra kl 19.00 til 24.00.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
en halv time + opsparet tid til resten.
Turneringsform: Der opdeles i 6-mands grup-
per efter rating. Nederste gruppe evt. Monrad
gruppe afhængigt af antal tilmeldinger.
Indskud: 125 kr.
Tilmelding: Senest mandag den 19. august til
Johannes Jensen, Lærkenborg allé 10, 3450
Allerød. Tlf. 48 17 57 68, eller via e-mail:
Johannes@jensen.mail.dk.
Kantine: Billig, velassorteret kantine forefin-
des på spillestedet.
Turneringen er en del af NSU’s Grand Prix.

Herning Byturnering 2002
7-runders koordineret EMT, syv mandage med
start 12. august. Tilmeldingsfrist 4. august. Se
indbydelsen i Skakbladet nr. 6.

÷ Skødstrup Sommer EMT 2002
5 hverdagsaftener i uge 30 – pæne præmier. Se
i nr. 6. Tilmeldingsfrist 15/7, til Willy M. Niel-
sen, tlf. 86 99 24 61, wmn@ofir.dk.

Nordkalotten Sensommer 2002
Skakklubben Nordkalotten indbyder til 7-run-
ders koordineret turnering. Der spilles på
torsdagene den 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10,
10/10 og 24/10.
Præmieuddeling og lynturnering torsdag den
31/10.
Der spilles alle-mod-alle i 8-mands grupper evt.
Monrad i laveste gruppe.
Indskud: kr. 125. Juniorer under 16 år kr. 75,
som skal være betalt inden første træk. Præ-
mier til nr. 1, 2 og 3 i hver gruppe.
Spilletid: 19.00 - 24.00. 2 timer til 40 træk,
derefter ½ time + opsparet tid til resten af par-
tiet.
Spillested: Græsted Skole fællesrum B,
Stationsvej 10, Græsted.
Turneringen er røgfri.
På spillestedet kan der købes kaffe/te, øl/vand
og lidt til den søde tand.
Tilmelding: Senest søndag den 1. september
2002 til Jørgen Rasmussen, Skovgårdsvej 32
3200 Helsinge. Tlf. 48 79 82 50, e-mail:
bse2313@vip.cybercity.dk eller Martin Noer,
Vanløse Allé 37 2.tv. 2720 Vanløse, tlf. 38 74
58 84, e-mail: martinnoer@orangenet.dk.
OBS! Turneringen indgår i NSU’s Grand Prix
turnus.

Hærvejsturneringen 2002
Viborg Skakklub indbyder hermed til 7 runders
koordineret EMT.
Spillested: LOF-Viborg, Fælledvej 1, Viborg.
Spilledatoer: Fredagene 30/8 - 6/9 - 13/9 -
20/9 - 27/9 - 4/10 - 11/10.
Spilletidspunkt: Start kl. 19.00.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time pr. spiller til resten af partiet.
Turneringsform: 8-mands grupper + evt. Mon-
rad-gruppe.
Indskud: Kr. 130 for alle, dog juniorer født i
’90 eller senere kr. 65, som betales den første
spilleaften.
Præmier: Hvis der kan dannes en mestergruppe
på 8 spillere, vil præmierne i denne være: Nr.
1: Kr. 1000,- 2. 300,-. Bliver mestergruppen
mindre, justeres præmierne efter det. Præmier
i basisgrupper nr.1: 400,- og nr. 2: kr. 200,-.
Rygning: Ikke tilladt i spillelokalerne.
Tilmelding: Poul Søndergaard, tlf. 86 61 01 70
eller mail psoendergaard@tdcadsl.dk.
Tilmeldingsfrist: Senest 23. august 2002.

÷ Melfarturneringen 2002
Skakklubben Nordvestfyn indbyder til koordi-
neret EMT på Strib Idrætsefterskole, Staurby-
skovvej 10, 5500 Middelfart. (OBS!! Bemærk
det nye spillested).
Spilledage: Mandagene 2/9, 9/9, 16/9, 23/9,
30/9, 7/10, 14/10. (Mulighed for opsamling i
uge 41).
Spilletider: Alle dage kl. 19.00 - 24.00.
Turneringsform: 7 runder i 8 - mands grupper,
nederste gruppe evt. Monrad.
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer, derefter
½ time til resten af partiet.
Indskud: kr. 100,-, juniorer og pensionister
kr. 80,-
Præmier: Alt indskud - EMT + sponsorstøtte.
Grand Prix Serie: Turneringen indgår i Albani
Grand Prix 2002
Tilmelding: Senest søndag den 25/8 til Preben
Sørensen,  email: presoe@mail1.stofanet.dk,
tlf. 64 41 56 95, eller Anders Berggreen, email:
jo-an-berggreen@mail.tele.dk, tlf. 64 41 24 80,.

Solvognturnering 2002
Nykøbing Sj. Skakklub indbyder for 32. gang
til 6 runder ½-times hurtigskak: Søndag den
21. juli i Nordgårdshallen, Nykøbing Sj. – Ca-
feteria er åben.
Tider: Indskrivning fra 9.15; 1. runde 10.00,
sidste runde 16.30; præmieuddeling 18.00.
Klasser: Inddeles efter rating, pr. ca. 200.
Indskud: Alle klasser 100 kr. Begynderklasse
(max. 1200) 80 kr. Klubbens giro: 1 55 09 85.
Tilmelding: Senest den 18. juli til Villum Sejer-
sen, Nørregade 1A, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59
91 31 57.

24. Limfjordsturnering
i hurtigskak
I håb om at få flere tilmeldinger forsøger  Syd-
thy Skakklub som noget nyt at afvikle Limfjords
hurtigturneringen på én dag – Lørdag d. 3.
august kl. 9.30 til ca. 18 på Hurup Missionsho-
tel. Der spilles 7 runder med 30 min.til hver
spiller pr. parti.
Indskud 100 kr. Juniorer dog 80 kr.
Tilmelding m. ratingtal senest d. 31. juli 2002
til Torben Hansen, Limfjordsvangen 29, 7752
Snedsted, epost: togibh@worldonline.dk, tlf.
97 93 55 37.
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4-mands hold-skak Lyn
Nørre Aaby Juniorskakklub har herved fornø-
jelsen at invitere til en nyskabelse i det fynske
skakliv.
Lørdag den 10/8 2002 kl. 11.00 - ca. 17.30
afholder vi en turnering for 4-mands hold, hvor
alle kan deltage, og vinderne løber med om
ikke det hele, så i al fald over det halve.
Turneringsform: Først 10 runder efter Monrads
system. Herefter inddeles holdene efter place-
ring i 8-10 holds grupper (afhængig af antal
tilmeldinger). Dernæst alle mod alle, hvorefter
præmiesummen, der vil udgøre det samlede
indskud (200 kr. pr. hold), fordeles med 60%
til vinderen og 40% til nr. 2 i hver gruppe (knap
så stærke hold har på denne måde altså også en
pæn chance for gevinst).
Betænkningstid: 5 min. pr. spiller pr. parti.
Spillested: Nørre Aaby Kommuneskoles Sam-
lingssal.
Der er rygeforbud i spillelokalet.
Turneringsformen er kendt i f.eks. Tyskland,
og derfor har vi inviteret en række stærke tyske
hold. Det er vores håb, at dette initiativ kan
være med til at gøre turneringen attraktiv/in-
teressant for ikke blot den fynske, men hele
den danske elite.
Forplejning: Øl & vand, samt slik og frugt,
kan købes til rimelige priser. Til frokost serve-
res en pæn stor buffet til den nette sum af kun
75,- kr. (denne skal forudbestilles). Isvand og
kaffe/the er gratis.
Tilmelding: senest mandag den 5/8 til Arne
Madsen 64 42 32 18 eller Carsten Sørensen 64
42 19 00 eller via klubbens hjemmeside:
www.juniorskak.dk.
PS: Hvert hold medbringer 2 spil. Husk evt.
forudbestilling af buffet.
Vi ses i Nørre Aaby!

FM Skak
Festuge Mesterskabet 2002.
Garanteret 1. præmie 1.000 kr.
Tingsted Skakklub inviterer til hurtigskak lør-
dag d. 3/8 2002 kl. 10-17 i Tankesports Teltet,
Hollands Gaard, Nykøbing F.
Alle spiller 3 indledende kampe og 3 finale-
kampe i puljer.
Betænkningstid: 30 minutter pr. spiller pr. parti.
Præmier: Afhænger af deltagertallet.
Indskud: 100 kr.
Tilmelding på spillestedet senest kl. 9.45 eller
til Sigurd Søllner på tlf. 54 43 91 99.
Yderligere oplysninger om turneringen og alle
de andre aktiviteter i Tankesports Teltet på
Tingsted Skakklubs hjemmeside:
http://home13.inet.tele.dk/TSSK.

Sæsonopvarmning 2002
Skakklubben Sk34 - Nykøbing F. indbyder til
9 runders hurtigskakturnering mandagene 5.,
12., og 19. august 2002.
Tid og form: Turneringen afvikles i én Mon-
rad-gruppe. Hver dag startes kl. 19.00, og der
spilles 3 runder a 30 minutter pr. spiller pr.
parti.
Sted: Turneringen afvikles i Skakcenteret, Eng-
boulevarden 42, 4800 Nykøbing F. (over for
stationen).
Indskud: 90 kr., som betales første spilledag.
Præmier: 20 kr. pr. vundet parti, 10 kroner pr.
remis.
Tilmelding: Senest søndag den 4. august 2002
til: Jens Petersen, Gl. Landevej 20, 4891
Toreby L. Email jpeter@petersen.mail.dk. Tlf.
54 86 92 03.

Lurturnering nr. 28
Brørup Skakklub indbyder igen i år til denne
traditionsrige hurtigturnerng, hvor skakspillere
mødes i en dyst om de flotte præmier.
Tidspunkt: Lørdag den 17. august kl. 9.00 - ca.
19.00.
Form: 7 runder Monrad. ½ time pr. spiller pr.
parti. Der spilles i grupper efter rating, såfremt
deltagerantallet gør det muligt.
Præmier: Alle grupper: 1. præmie 1500 kr.,
2. præmie 800 kr. Øvrige præmier efter delta-
gerantal.
Indskud: 130 kr.
Spillested: Byagerskolen (ved Brøruphallen),
Byagervej 5, 6650 Brørup.
Forplejning: Kan købes på spillestedet til ri-
melige priser.
Tilmelding: Senest den 14. august 2002 med
oplysning om navn, klub, alm. rating samt tlf.nr.
til Hans H. Petersen, tlf. 75 38 11 08, eller
Hans Patzer, tlf. 75 38 18 67. Helst mellem kl.
18.00 og 20.00. På gensyn, Brørup Skakklub.

Klaipeda 750 years
Litauen, 1-4. august. 7 runder schweizer, 2 ti-
mer / spiller / parti. Kopi af indbydelsen ved
fankeret (kr. 4,00) og adresseret svarkuvert til
Skakbladets redaktion.

Hurtigskak for kvinder
3. European Women's rapid and Blitz Cham-
pionships 2002, 7.-12. oktober, Antalya, Tyr-
kiet. Hurtigskak og lynskak, åben for alle kvin-
der. Information via www.dsu.dk.

6th Hogeschool Zeeland
Vlissingen, Holland, 4/8 - 11/8. 9 runder
schweizer, 40 træk i 2 timer + ½ time til resten.
Info: http://people.zeelandnet.nl/hgroffen.

Jaroslav Pelikan Memorial
Skak-sommer i Prag, Tjekkiet, tre turneringer:
20/7 - 27/7, 27/7 - 3/8 samt 3/8 - 10/8. Åbne for
alle, også vægt på turisme og ferie. Informa-
tion: jindra.kollerova@mybox.cz.

Himmerlandsmesterskabet
Der deltog 64 spillere i Himmerlandsmester-
skabet i Aars, fordelt med 10 i M-kl., 10 i
1. klasse, 12 i 2. klasse, og 32 i 3. klasse.
Præmietagere:

M-kl.: 1. Carsten Hellegaard, Aalborg, 5, 2.
Steffen Nielsen, Aalborg, 4½, 3. Henrik Wil-
lumsen, Nøresundby, 4½.

1. kl: 1. Mogens Møller Pedersen, Nørre-
sundby, 5, 2. Alan Bo Sørensen,Aars, 4, 3. Niels
Pedersen, Nibe, 4.

2. kl.: 1. Arne Fjordside, Aalborg, 5½, 2.
Harris Petersen, Randers 46, 5, 3-4. Johnny S.
Nielsen, Aalborg, og Karsten Brogaard, Had-
sund, 4½.

3 kl. A: 1. Benny Madsen, Terndrup, 5, 2-3.
Jonas Bilstrup, Terndrup, og Allan T. Chri-
stensen, Hadsund, 4½.

3. kl. B: 1. Brian Pedersen, Skørping, 5½,2.
Karl Sønderstrup, Aalborg, 5, 3. Aage Søren-
sen, Aalborg, 5, 4. Jens Larsen, Viborg, 5, 5.
Poul Erik Simonsen, Skørping, 4½.

Den afsluttende lynturnering blev også vun-
det af Carsten Hellegaard, Aalborg, foran Bent
Christensen, Aars, og med Steffen Nielsen,
Aalborg, og Andreas Lund Ertbjerg, Tjele, på
de efterfølgende pladser. Her deltog 29 spil-
lere.

Henning Larsen

Femmeren Skødstrup
Årets udgave af Femmeren var desværre ramt
af den generelle tilbagegang i turnerings-
deltagelse, skakken i Danmark oplever for ti-
den. Men det blev alligevel til en hyggelig tur-
nering for de 18 tilmeldte. Præmietagere:

Basis 1: 1. Willy Møller Nielsen, Skødstrup,
4½/5, 2. Brian Nielsen, Viby, 3, (korr. 5), 3.
Søren Christensen, Skødstrup, 3, (korr. 4½).

Basis 2: 1. Anders Nielsen, Skødstrup, 4/5, 2.
Søren Bennedsen, SK68, 2½, 3. Evert Rasmus-
sen, Grenå, 1½.

Basis 3: 1. Kjeld Ehlers, Århus, 3/5, (korr. 8),
2. Kirti Riberholt, Skødstrup, 3, (korr. 6½), 3.
Martin Ryberg, Hadsten, 3 (korr. 6).

Skødstrup Skakklub

Indbydelser
Turneringer i udlandet

Resultater
Koordinerede turneringer

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

1. HOVEDKREDS:
Skakforeningen Føroyar: Ny formand: Carl Eli
N. Samuelsen, Dalslandsgade 8, C 107, 2300
København S. Tlf. 32 88 62 23. Mobiltlf. 21 83
76 82. Email: cens@talv.dk.
Tårnby Skakklub: Ny formand: Finn Stilling,
Ulvefodsvej 3, 1. th., 2300 København S.
Tlf.priv. 32 51 06 80. Tlf.arb. 32 52 42 00 kl.
11.00-19.00. Mobiltlf. 22 10 10 50. Email:
stilling@danx.dk (arb.)

4. HOVEDKREDS:
Haderslev Skakklub: Ny formand: Michael
Hedegaard, Pilevej 1, Hammelev, 6500 Vo-
jens. Tlf. 74 50 70 50.
Brørup Skakklub: Ny formand: Hans H. Peter-
sen, Nygade 13, 6650 Brørup. Tlf. 75 38 11 08.

5. HOVEDKREDS:
Fanø Skakklub: Ny formand: Anders Linnet
Møller, Vangled 10, 6720 Fanø. Tlf. 75 16 63
36.

6. HOVEDKREDS:
Nordre Skakklub: Ny formand: Lars Christi-
ansen, Oslogade 6, st.tv., 8200 Århus N. Tlf.
86 10 66 65. Email: Lars@Christiansen.nu.

8. HOVEDKREDS:
Hillerød Skakklub: Ny formand: Ib Hother
Andersen, Møllebakken 28, st.tv. 3400 Hille-
rød. Tlf. 48 24 44 68.
Rønne Skakforening: Ny formand: Rune An-
dersen, Nørregade 41, 3700 Rønne. Tlf. 56 95
91 54.

Bjørn Laursen
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Dansk Skak Union ...
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. 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.
Medlems- og ratingkartotek: Bjørn Laursen, Hybenvej 21,  8763 Rask Mølle. Tlf. 75 67 95 43. Fax 75 67 85 43. Email: kartotek@skak.dk.
PresseService og webmaster: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum. Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.
Chef k-skakafdelingen: Søren Peschardt, Rødkælkevej 368, 2600 Glostrup. Tlf. 43 45 20 39. Email: kskak@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. Email: turneringslederkursus@skak.dk.
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.
Dansk Skole Skak: Staffan Wiwe, Nybrovej 304 1., P34, 2800 Lyngby. Tlf. 46 97 48 34. Email: skoleskak@skoleskak.dk.
FTSADPOKS: Foreningen Til Støtte Af Dansk Pige- Og Kvindeskak, Harry Dalsø, Myrestien 4, 2670 Greve. Tlf. 40 31 22 21. Email: it@skak.dk.
Dansk SkakDommerforening: Erik Mouridsen, Norsgade 23 C, 1., 8000 Århus C. Tlf./fax 86 19 11 85. Email: e_mou@post11.tele.dk.
Spillerforeningen: Sune Berg Hansen, Thorshavnsgade 10, st.tv., 2300 København S. Tlf. 32 54 10 98. Email: sune-berg.hansen@get2net.dk.
Dansk Skak Journalistforening: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum. Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.

Turneringer og arrangementer, som ønskes
optaget i aktivitetskalenderen, sendes til
Skakbladets redaktion, Kongestien 16,
2830 Virum. Email: skakbladet@skak.dk

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

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

Fredagslyn i Chess House hur./ 6.HK
Hver fredag.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 5/2002.

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

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

Vesterhavsturneringen koor./Elo/5.HK
5/7 - 13/7. International skakfestival.
Brian Isaksen, tlf. 75 13 75 02.  – SB 5/2002.

Politiken Cup koor./Elo/1.HK
15/7 - 26/7. Int. Open, Nørrebrohallen.
  – SB 6/2002.

Solvognturnering 2002 hur./2.HK
21/7. Nordgårdshallen, Nykøbing Sj.
Oplysning 59 91 31 57.  – SB 6/2002.

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

Skødstrup Sommer EMT 2002 koor./6.HK
22/7 - 26/7. Lokalcenter Rosenbakken.
 – SB 6/2002.

Aktivitetskalender
Fyens Land Kop hur./3.HK
28/7. DM i halvtime-skak + åben gruppe og
børnegruppe, Haarby.  – SB 5/2002.

Vanløse SommerMåskeHede koor./Elo/1.HK
29/7 - 4/8. Menighedshuset Vanløse.
 – SB 5/2002.

FM Skak hur./2.HK
3/8. Tankesports Teltet, Hollands Gaard,
Nykøbing F.   – SB 7/2002.

Limfjordshurtigskak 2002 hur./9.HK
3/8. Hurup Missionshotel.
Torben Hansen tlf. 97 93 55 37.

Sæsonopvarmning 2002 hur./2.HK
5/8, 12/8, 19/8. Skakcenteret,
Engboulevarden 42.   – SB 7/2002.

Skanderborg EMT 2002 koor./Elo/6.HK
7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9.
Niels Ebbesen Skolen.   – SB 6/2002.

BSF's Sen Sommer Turnering koor./Elo/1.HK
8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9.
Frederikssundsvej 118 A.    – SB 6/2002.

4-mands holdskak Lyn hur./3.HK
10/8. Nørre Aaby Kommuneskole.
– SB 7/2002.

Herning Byturnering 2002 koor./Elo/9.HK
12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9.
Vestervangskolen Herning.   – SB 6/2002.

Aalborg Byturnering 2002 koor/7.HK
16/8, 17/8, 18/8, 24/8, 25/8, 31/8, 1/9.
Strandvejen 12-14.    – SB 7/2002.

BSF's Parløb 17. august hur./1.HK
17/8. Frederikssundsvej 118 A, Brønshøj.
   – SB 6/2002.

Lurturnering nr. 28 hur./4.HK
17/8. Byagerskolen, Byagervej 5, Brørup.
  – SB 7/2002.

Wiibroe Cup koor./8.HK
19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9.
Tibberupskolen, Espergærde.   – SB 7/2002.

41. Bymesterskab Holstebro koor./9.hk
15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9.
Aktivitetscenteret.  – SB 7/2002.

Herlev-Mesterskabet 2002 koor./1.HK
19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9.
'Marielyst', Herlev.   – SB 7/2002.

ASK EMT 2002 koor./8.HK
22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9. Pensionisthuset,
Skovensvej 6, Allerød.   – SB 7/2002.

Nykøbing F. Byturnering 2002 koor./2.HK
22/8, 26/8, 29/8, 2/9, 9/9, 12/9, 19/9.
Skakcenteret, Engboulevarden.   – SB 7/2002.

Midtjysk EMT 2002 koor./5.HK
26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10.
Nr.Snede Centralskole.   – SB 7/2002.

Hærvejsturneringen 2002 koor./9.HK
30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10.
LOF-Viborg.   – SB 7/2002.

Melfarturneringen 2002 koor./3.HK
2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10.
Strib Idrætsefterskole.   – SB 7/2002.

Nordkalotten Sensommer 2002 koor./8.HK
5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10.
Græstede Skole.   – SB 7/2002.

Odysseus Efterårs EMT 2002 koor./Elo/1.HK
12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10. Frødings Allé
8A, Søborg.   – SB 7/2002.

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.

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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ABONNENTNUMMER:

Udebliver Skakbladet...
Kontakt venligst det lokale posthus
og anfør abonnentnummer.
Giver dette ikke resultat rettes henvendelse til

Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle. ��Postens retur-adresse

Brovangen 8, Bro
5464 Brenderup F

Telefon
63 44 00 13

Fax
63 44 00 12

Internet
www.skaksalg.dk

E-mail
sales@skaksalg.dk

Åbningstider:
Mandag-Fredag 11-17

Varer kan også købes i...

Silkeborgvej 11-13,
8000 Århus C

Onsdag 18-24
Fre 18-01 / Lør 15-01

Dansk Skaksalg

holder

sommerferie

13. juli - 4. august,

begge dage inkl.

Bøger fra InterChess:

Max Euwe
The Biography
A. Münninghoff, InterChess
2001, 350 sider. Pris: 249,-

Bogen er en ny udgivelse
af den originale hollandske
bog, der blev udgivet første
gang i 1976. Den starter
helt tilbage ved Euwes
tidlige barndom i fødebyen
Amsterdam. Der er blevet
plads til en hel del fotografier fra både hans
privatliv og skakliv. Derefter følger en hel del
partier, der viser hans vej fra at blive anerkendt
internationalt, hans deltagelse i VM, krigstiden
samt hans sidste forsøg på at vinde VM. En bog
fyldt med historie. Euwe var ikke den typiske
skakspiller; han havde et almindeligt job, og blev
faktisk verdensmester i sin fritid.

Linares! Linares!
Geuzendam, InterChess
2001, 126 sider. Pris:
135,-

A Journey into the Heart
of Chess. En skakbog ud
over det sædvanlige, den
indeholder ikke et eneste
parti; men derimod tager
forfatteren dig med på en
rejse der strækker sig fra ankomsten til den lille
Andalusiske by Linares, hvor vi møder de andre
spillere efterhånden som de ankommer. Vi følger
dem gennem hele turneringen, og forfatteren har
virkelig forstået at fange stemningen og nervøsiten
hos de forskellige spillere, både før, under og efter
turneringen, der er næsten som at være der selv.
Bogen er svær at lægge fra sig, når man først er
begyndt på den.

Russian
Silhuettes
Sosonko, InterChess
2001, 206 sider. Pris: 195,-

Forfatteren, der er født og
opvokset i Leningrad og
som flyttede til Holland i
1972, har med denne bog
givet os en mulighed for at
se Rusland fra en anden
side, end det vi er vant til fra medierne. Sosonko
har studeret den indflydelse, skakspillet havde på
det russiske folk under den kolde krig. Han giver et
uforglemmeligt billede af skakheltene fra en
svunden tid.

Fischer World
Champion!
Euwe & Timman, InterChess
2002, 159 sider. Pris: 185,-

Kampen i Reykjavik 1972
imellem Fischer og Spasskij
var til dato den kamp der var
mest opmærksomhed om,
den faldt sammen med, at
interessen for skak verden
over steg kraftigt. Efter
kampen skrev Euwe og Timman ‘Tvekampen
Spasskij - Fischer 1972’ men først nu – efter 30 år
– er den blevet oversat til engelsk. Timman står for
kommentarerne og analyserne. Der er også blevet
plads til et lille billedgalleri fra turneringen og
festen til sidst. Læseren får et godt indblik i et af de
vigtigste tidspunkter i skakhistorien.

New In Chess Yearbook
Yearbook 50 til 56 på CD-rom
Yearbook 57-58-59 paperback
Normalpris 165,- Sommertilbud: pr. stk 125,-

Andre Bøger:

Solving in Style
Nunn, Gambit 2002, 248 sider. Pris: 199,-

Bogen er et genoptryk af Nunns klassiker fra 1985.
Den engelske stormester forklarer metoderne til at
løse forskellige problemstillinger. Han viser de
logiske og kreative måde på en sådan måde, at
læseren selv kan finde overraskende løsninger i
sine egne partier. Det er igen lykkedes for Nunn at
videregive sine egne efaringer på en underhol-
dende måde.

CD-rommer fra InterChess:
• King’s Indian (Timman)

Normalpris 405,- Tilbud: 375,-

• The Open Games (Timman)
Normalpris 245,- Tilbud: 195,-

• The Sicilian Defence in the nineties
Normalpris: 245,- Tilbud: 195,-

• The French Defence (van der Sterren)
Normalpris: 295,- Tilbud: 245,-


