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• SIS-MH Masters 5/4 - 6/4
4-mesterturnering med Anand

• DM i Horsens 12/4-21/4
100 år efter stiftelsen

• Jubilæumsfest i Horsens 20/4
Det Lichtenbergske Palæ

• Sigeman GM-turnering i
Malmø og København 29/4-8/5

• Vesterhavsturneringen 4/7-12/7
Esbjergs store skakfestival

• Copenhagen Open /
Politiken Cup 14/7-25/7

• Aarhus Chess Summer 27/7-4/8
International åben turnering

• Nordisk Mesterskab
i  Aarhus 6/9-17/9

• NATO Skak 8/9 - 12/9
Int. turnering for militære

• 1. Samba Cup 10/10 - 19/10
GM-turnering i Skanderborg

• Nordisk Mesterskab
for seniorer (over 60 år)
Sønderborg 11/10-19/10
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Arrangementer der indgår i Dansk
Skak Unions festligholdelse af
100-års jubilæet:
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Mere om turneringerne, efterhån-
den som jubilæumsprogrammet
skrider fremad.

Politiken Cup
Deltagerantallet i Politiken Cup /
Copenhagen Open er ikke langt fra
de 200, arrangørerne med KSU-for-
mand Lars Bech Hansen i spidsen
havde sat som det store mål i jubi-
læumsåret. Samtidig er toppen så
stærk,  at der også for skakspillere,
som ikke selv deltager, er gode grun-
de til at kigge forbi Nørrebrohallen,
Bragesgade 5, 2200 København N, i
dagene 14.-25. juli. Der spilles dag-
ligt fra kl. 13.00 (sidste runde dog
fra kl. 11), og den maksimale spille-
tid er 7 timer.

Højest ratet er GM Beljavskij, Slo-
venien på 2668, derefter GM Kasim-
dzhanov, Uzbekistan, 2664, GM Sa-
kaev, Rusland, 2655, GM Sasikiran,
Indien, 2654, og først på femteplad-
sen danmarksmester Peter Heine
Nielsen, på 2636.

Ratingforskellene mellem disse
topprofessionelle spillere indbyrdes
er dog småting i forhold til den to-
tale spredning  i feltet, fra Beljavskijs
2668 til norske Terje Lie på 934. Og
sådan skal det være i en rigtig open.
– Følg med på turneringens hjemme-
side. Tilmelding mulig helt til kl.
12.00 på startdagen.

Aarhus Chess Summer
Den århusianske skak-sommer er nu
ved at være på plads. Bogstavelig
talt, idet arrangørerne regner med at
kunne indvi de ny turneringslokaler
25. juli – blot to dage før 1. runde i
Aarhus Chess Summer, søndag den
27. juli kl. 16.00-22.00 (efterføl-
gende runder spilles dagligt samme
tid frem til og med mandag den 9.
august).

Chess House, som også i år læg-
ger lokaler til turneringen, er nemlig
ved at flytte længere ud ad Silkeborg-
vej, fra nr. 11-13 til nr. 41, så spæn-
dingen op til premieren er større end
vanligt.

Turneringen får tre grupper, der
spiller alle-mod-alle. Top-gruppen
blive en GM-turnering med GM
Hannes Stefansson (Island), GM
Bogdan Lalic (England) og  GM
Artur Jakubiec (Polen) i kamp med
bl.a. de århusianske IM'ere Davor
Palo, Jens Ove Fries Nielsen, Kar-
sten Rasmussen, Klaus Berg og Ras-
mus Skytte.

Ved siden af GM-gruppen spilles
en IM-turnering med mulighed for
titel-normer til bl.a. Thorbjørn Bro-
mann og Daniel V. Pedersen, samt
en kandidat-gruppe, hvis deltager-
felt endnu ikke var på plads ved re-
daktionens slutning.
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NATO-skak jubilerer

Med årets NATO Skakmesterskaber
8.-12. september på Høvelte Kaserne
og med Den Kongelige Livgarde
som vært fejres 25 året for venskabs-
turneringerne mellem NATO’s mi-
litære ansatte. Dette jubilæum mar-
keres bl.a. ved, at der bliver oprettet
en veteranklasse, hvor tidligere del-
tagere, der ikke behøver at være an-
sat, kan deltage. Skakspillere, der har
deltaget i NATO-skakturneringerne
fra 1978-1988 efterlyses derfor.
Kontakt den danske holdkaptajn
Finn Stuhr på tlf. 48 17 35 11.

1. Samba Cup
Der er stadig længe til Skanderborg
Skakklubs første GM-turnering,
1. Samba Cup, 10. - 19. oktober. Men
også meget at glæde sig til, for feltet
tæller bl.a. følgende navne: Ivan-
chuk, Ukraine (2704), Nigel Short,
England (2686), Kasimdzhanov,
Uzbekistan (2680), Peter Heine Niel-
sen, DK (2625), Curt Hansen, DK
(2610), Davor Palo, DK (2472).

Samtidig med GM-gruppen arran-
geres åbne sideturneringer for alle
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Nordisk Mesterskab
Danmark er vært for Nordisk me-
sterskab 2003. Turneringen spilles
6.-17. september med 12 spillere
alle-mod-alle: To fra hvert af landene
Norge, Sverige, Finland og Island,
én fra Færøerne og tre fra Danmark.
Der forventes deltagelse af de stær-
keste spillere fra alle nordiske lande.

Spillestedet bliver Storcenter
Nord i Århus, som har en teatersal
med plads til 200 tilskuere, og i et
tilstødende konferencelokale vil
Bent Larsen levere løbende kom-
mentarer til partierne. Dette og den
flotte ramme i forening med elektro-
niske brætter og alskens teknik skulle
sikre nærmest ideelle publikums-
forhold.

Kønnenes Kamp aflyst
... i hvert fald på skakbrættet. Turne-
ringen var programsat til 10/8-19/8,
men initiativtageren, Århus Skak-
klub, som ligesom Dansk Skak
Union fylder 100 år, har valgt at
lægge sine kræfter i Festugetur-
neringen 29/8-7/9. Se indbydelsen
side 35.
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Nordisk Mesterskab
for seniorer
Senior betyder i denne sammen-
hæng, at man er fyldt 60 år senest
1. januar 2003. Og er man det – samt
medlem af et af de nordiske skak-
forbund – har Sønderjydsk Skak et
særligt tilbud: Nordisk Mesterskab i
Sønderborg 11.-19. oktober 2003.
Fine spilleforhold på Quality Hotel
og et program, der både giver tid til
9 runder skak med 2 timer til 40 træk
og til socialt samvær med udflugter,
m.m.

Sønderjydsk Skak arrangerer Se-
nior-NM i samarbejde med Nordisk
Skak Forbund og Dansk Skak
Union, og turneringen er sponsore-
ret af Danfoss.

Indbydelse med de fleste oplys-
ninger findes side 37, men ellers kan
det fristende tilbud også studeres på
turneringens hjemmeside.
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Skakken er med igen, når de Inter-
nationale Ungdomslege 2003 finder
sted i Aalborg fra den 30. juli til den
4. august. Der forventes op imod
2000 deltagere og ledere, og de i alt
26 gæstende byer fra verden over,
kommer til Aalborg for at konkur-
rere i 23 forskellige sportsgrene.
Skakken får blandt andet besøg af
hold fra så spændende steder som de
to russiske byer Kaliningrad og
Pushkin. Aalborg Skakforening af
1889 kommer til at forestå den skak-
lige del af legene, og der vil blive
konkurreret i hhv. hurtigskak, lyn-

landets skakspillere. Følg med på tur-
neringens hjemmeside.

skak, holdskak og simultan. Stæv-
nets officielle hjemmeside vil lø-
bende blive opdateret med nærmere
informationer.

I år har De Internationale Ung-
domslege opnået særlig status, da le-
gene for første gang står under olym-
pisk protektion. TV2-Nord skriver
om dette: „Den internationale Olym-
piske Komité (IOC) har givet pro-
tektion til Ungdomslegene 2003, der
løber af stablen i Aalborg fra den 30.
juli til den 4. august. Hvert år giver
IOC protektion til tre såkaldte ‘sports
for all events’ pr. kontinent. Sam-
men med den fine status følger et
økonomisk tilskud på 10.000 US$,
30 olympiske medaljer og retten til
at bruge de olympiske ringe, samt til
at flage med det olympiske flag.“
(www.tv2nord.dk).

Yderligere oplysning kan fås ved
henvendelse til Jakob Rathlev på
jrathlev@mail.tele.dk.

Claus Qvist Jessen har designet et
skakpiktogram, som får premiere
ved legene.
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Jan Mortensen, en af dansk pro-
blemskaks helt store personligheder,
afgik ved døden den 11. maj, 70 år
gammel. For den før så fantasifulde
og humoristiske problemist og or-
ganisator var de seneste år ikke rare.
Sygdom gjorde alting svært, også
skakken. Men inden da havde han
et godt og langt liv med sit arbejde
som cand.pharm. og sin absolutte
hovedinteresse, problemskakken.

Inden for dette felt var han legen-
darisk flittig, især som komponist
og skribent. Det blev til godt tusind
skakopgaver, hvoraf adskillige var
i verdensklasse.

Som organisator ydede Jan Mor-
tensen en gigantisk indsats, natio-
nalt som internationalt. Han redige-
rede problemskakafdelingen i Skak-
bladet gennem knap 36 år, fra 1959
til 1994, han var redaktør af pro-
blemklubbens blad, det nuværende
Thema Danicum. 1958-1990, og
han var formand for Dansk Skak-
problem Klub 1962 til 1995. Inter-
nationalt repræsenterede han Dan-
mark ved de årlige kongresser for
problemister, og han sad i FIDE’s

problemkommission 1967-74. I
1966 blev han udnævnt til inter-
national dommer i et stort antal ka-
tegorier, lige fra almindelige to-
trækkere til fantasiskak.

For sin enestående indsats mod-
tog han i 1995 Dansk Skak Unions
hæderstegn og blev samme år æres-
medlem af Dansk Skakproblem
Klub. Og i 2001 blev han valgt til
æresmedlem af FIDE’s problem-
kommission. Den sidste titel var nok
den, han var allergladest for – for i
det store udland havde den sprog-
begavede verdensmand også rigtig
mange gode problemvenner.

Æret være hans minde.
Kaare Vissing

����'�������������
Med årgang 2003 oplevede Skak-
bladet en af de største forandringer
i bladets 99 års levetid. Firfarvetryk,
nyt format, ny redaktionel priorite-
ring, flere sider – og fordelt på 8
numre i stedet for 12.

For at sige det lige ud har  alle
disse omskiftelser sammen med re-
daktionens begejstring over jubilæ-
umsårets danske skakbegivenheder
ført til urealistisk vurdering af om-
fang og sidetal. Årets tre første
numre blev udvidet fra 40 til 48 si-
der, men i nr. 4 måtte DM-stoffet
udskydes til nr. 5 – hvor pladsen
igen viste sig for trang.

Dansk Skak Unions forretnings-
udvalg har imidlertid hørt redaktio-

()��*��
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Den årlige generalforsamling i
DSUS, Dansk Skak Unions Støtte-
forening, fandt sædvanen tro sted un-
der Påsketurneringen. Erik Søbjerg,
der har været DSUS’s formand gen-
nem 6 år og siden december 2002
medlem af FU, genopstillede ikke.
Forsamlingen takkede med stort bi-
fald for Eriks arbejdsindsats for
DSUS. Ny formand blev Allan
Bangsbro, der siden 1999 har siddet
i DSUS’s bestyrelse.

Siden generalforsamlingen i
DSUS er FTSADPOKS, Foreningen
til Støtte Af Dansk Pige Og Kvinde
Skak, blevet afviklet ved ekstra-
ordinær generalforsamling afholdt i
Nyborg d. 8. juni. De økonomiske
midler vil i overensstemmelse med
statutterne blive overdraget til DSUS
med en klausul om, at de skal benyt-
tes til støtte af aktiviteter for piger
og kvinder. Der vil fremover på
kontingentindbetalingskortene fra
DSUS vil være en rubrik, hvor man
kan øremærke midler til støtte af
pige- og kvindeskak.

DSUS har ca. 300 medlemmer,
som betaler det årlige kontingent på
kr. 100. Vi vil dog gerne være mange
flere, så vi fremover kan øge støtten
til arrangører af internationale tur-
neringer og talentfulde juniorer. Jeg
vil derfor opfordre til at kigge forbi
DSUS’s hjemmeside, hvor man kan
læse mere om foreningens historie,
formål og virke. Og så er det mit håb,
at også du får lyst til at melde dig ind
i DSUS.

Allan Bangsbro
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nens nødråb og har vedtaget at ud-
sende et Skakbladet nr. 9 – ét num-
mer mere end planlagt. På grund af
spring i porto-grundtaksten er denne
løsning mere fordelagtig end at ud-
vide med flere sider i de oprindelige
numre.

I stedet for ét nummer pr. 1/12
(nr. 8) udsendes derfor nu to numre
pr. 17/11 (nr. 8) og 15/12 (nr. 9) .
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Af Steffen Pedersen

Peter Heine Nielsen kunne søndag
den 20. april klokken ca. 15.30 fejre
sit fjerde DM. Trods den flotte score
på 7 point af 9 var han dog truet til
det sidste, og det tegner godt for
dansk skaks fremtid. Davor Palo
vandt sidste år kandidatklassen og
debuterede i Landsholdsklassen i år;
han har lavet mange fine resultater
det seneste år, men præstationen i
den øverste klasse i år er uden sam-
menligning hans bedste resultat til
dato. Davor lå inden sidste runde a
point med Peter Heine og havde
opfyldt kravet til en GM-norm – hans
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første – men måtte ‘nøjes’ med re-
mis mod Lars Schandorff.

De senere år har der været snak-
ket meget om, at Landsholdsklassen
har været kedelig, uinteressant, og
der har været for mange remiser.
Landsholdsklassen var i år – fra mit
synspunkt og alle andre, jeg har talt
med – alt andet end dette. Der var få
remiser (31%) og kun enkelte meget
korte, og der var noget at se på i hver
runde. Det samlede trækgennemsnit
var ganske imponerende på 46 – helt
utrolig var 5. runde, hvor eneste
færdigspillede parti efter lidt over fire

timer var mit eget mod Carsten Høi
– efter seks timer var der stadig fire
partier i gang!

Alt dette hænger uden tvivl også
sammen med sammensætningen af
feltet, der var en kombination af unge
lovende spillere og de mere etable-
rede (rutinerede), men det var tyde-
ligt fra start, at alle gerne ville vinde.
Netop dette var den væsentlige for-
skel fra tidligere års DM’er, hvor det
har set ud til at være vigtigere at
undgå at tabe.

Allerede første runde gav et fint
fingerpeg om kampgejsten for resten
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En principiel beslutning. Sort har på
mange måder en ideel struktur mod
hvids isolani, men han er bagud i
udvikling, og hvid kan udnytte dette
tit at spille på de hvide felter star-
tende med Lf3. Ideen med 12...b4 er
at hvids springer lokkes væk fra cen-
trum, og at man derfor kan sætte en
springer på d5 som en prop i hullet,
og dermed bevare kontrollen over
de hvide felter.
��������
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Når jeg ikke kan sætte mig på de
hvide felter, må jeg finde andre
angrebsmål. Jeg vil gerne spille Sc6,
da han efter afbytningen på c6 har
problemer med bonden på a6, såvel
som de hvide felter. Desuden lurer
jeg på at spille Sc5, som må byttes,
hvilket dog giver mig en stærk
bonde. Sort parerer det hele i ét hug,
og igen må man skifte angrebsmål.
14. Lf3 Lxf3 15. Dxf3 Sxe5 16. dxe5
Sd5 illustrerer sorts idé.
�����������������

[15.Sc5?! Sxc5 16. dxc5 Dxd1 17.
Tfxd1 Txc5 18. Txc5 Lxc5 19. Tc1
Ld6 (19... Sd5 20. Txc5 Sxf4 21.
Lf3) 20. Lxa6 brugte jeg lidt tid på.

Der er trækgentagelse efter: 20...
Lxa6 21. Tc6 Lxe5 22. Lxe5 Lb7
23. Tc7 La6 24. Tc6 men hvid kan
stadig kæmpe for fordel.
���������

15... Dxd7 16. Sc5 (16. Sb6!? Txc1
17. Dxc1) 16... Lxc5 17. dxc5 reg-
nede jeg for klart fordelagtigt for
hvid. Sort har en fin blokade på de
hvide felter, men løberen lander på
d6, man kan bryde op med a3, såvel
som bruge 4-række til et tårn.
�	�����������������

At kæmpe om kontrollen over d5 kan
jeg glemme alt om, og derfor er det
væsentligt, at jeg fastholder initiati-
vet. Hvids brikker står atypisk, men
det lykkes dem at skabe en vis dyna-
mik det til trods.
�����������������������������

Sort holdes beskæftiget med diverse
småtrusler og når lige præcis ikke at
få konsolideret. Tårnet på c7 såvel
som springeren på a4 står udsat, men
arbejder godt taktisk sammen.
���������

19... Lc6 20. Lf3! Lxf3 21. Dxf3
Dxf3 22. gxf3 Td8 23. Sc5 Sxc5 24.
dxc5 giver hvid klar slutspilsfordel,
om end man helst ikke skal få den
opfattelse, at jeg er begejstret for så-
danne isolerede f-bønder, men her
er det altså c-bonden det gælder, og
som det også blev tydeligt i mit parti
mod Nicolai V. Pedersen, har så-
danne bønder en vis defensiv værdi.
��������
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20... Lf8 21. Lg5 f6 22. Lh6 vinder
for hvid, hovedpointen er: 22... Lc6
23. Sb6 Db8 24. Lxg7! tvinger sorts
løber væk fra 8. række. 24... Lxg7
25. Sxd7 Txd7 26. Txd7 Dxg3 27.
Td8†, hvilket betyder, at man har
dette vindende mellemtræk. 20...
Lc6 21. Sb6 Sxb6 22. Txe7 Le4
(22... Sd5 23. Lh6 g6 24. De5 sætter
mat) 23. Le5 Lg6 24. Lc7 Td7 25.
Txd7 Sxd7 26. Dd6 er også klart
bedre for hvid.

af turneringen. Alle partier fandt en
afgørelse. Forhåndsfavoritten kom
godt fra start:
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Slavisk / D15

����������������	

Sune har spillet Chigorin (2... Sc6)
det sidste års tid, men jeg forventede
en overraskelse. Sune og jeg har en
lille kamp om, hvem der overrasker
hinanden først i åbningen, men det
plejer at være mig, der vinder den
duel. Det blev det muligvis også i
dette parti, men prisen var at spille
en halvsuspekt variant.
���������	���������	�������

Næppe nogen god idé, men spilbart
er det bestemt. Jeg så lidt på et par
ideer mod a6-slavisk i juledagene,
men begge var af den type, der nok
kun bør bruges en gang. Sådanne
ideer er man nødt til at have på re-
pertoiret af og til. Man kan ikke gen-
drive alt, og kan man stille modstan-
derne over for praktiske problemer
ved at spille en sidevariant, er det et
acceptabelt valg.
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Mit bedste træk ved DM. Hvorfor er
jeg stolt af netop dette? Måske fordi
det først faldt mig ulogisk at bytte
brikker af. Han har jo de langsigtede
positionelle fordele, og afbytninger
er derfor principielt i hans favør.
Væsentligere er det dog at holde ini-
tiativet, og da hans springer nu træk-
kes til f6, får jeg c5-feltet til min.
Uden dette ser jeg ikke, hvordan hvid
holder trykket.
������
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23... Tc8 24. Sxe6 duer ikke.
������	��	���������
����	�����

Mit initiativ kastede en bonde af sig
som gevinst, men gevinsten er på
ingen måde i hus endnu. Han har sta-
dig blokaden på d5, men undervur-
derer nok hvids muligheder for at
spille uden om dette.
�	���������

26... Txd4!? burde overvejes seriøst.
Pointen er, at 27. Sc6 Te4! (27... Td7
28. Se7† Kh7 29. Ld3† vinder) 28.
Tc8† Dxc8 29. Se7† Kh8 30. Sxc8
Txe2 giver særdeles gode remischan-
cer. Eneste idé, jeg kunne finde, var
31. h3 Txb2 32. Da3, hvorefter man
vinder f7, og beholder gode chan-
cer. 26... Ld5!? var Sunes forslag
efter partiet. 27. Lf1 Da5 28. Sxd5
Dxd5 29. Tc4 giver stadig visse
chancer, men spiller sort godt, hol-
der han.
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Se5 truer, og sort kan ikke forstærke
trykket i den lange diagonal.
������������������

Der truede Ta1, men afbytningen er
i hvids favør. Uden tårne bliver fri-
bonden blot farligere.
������ �����������
�����������������
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33... Sd5 34. Da3! vinder ikke b4-
bonden.
������������������� ����	���������
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37. b6! var den elegante løsning. 37...
Dxb6 38. Sd7 Db2, og jeg var ikke
tryg ved Sf6† Kg7, om end det også
vinder, men simplest er: 39. Df6!
med øjeblikkelig gevinst.
���������

Forsøger taktisk modspil i tidnøden.
��������� ������������ �����������

 ���������	�
����������

(42. f3 De1 komplicerer unødigt).
������
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Kom som en overraskelse, men at
jeg blev bange, er nok lige i over-
kanten. Valget står nu mellem at være
en eller to dronninger foran! Sorts
lige såtriste alternativ var 44... Se2†
45. Dxe2 Lxe2 46. b8D† hvorefter
jeg skakker mig til løberen på e2.
��������������	�� ��

En væsentlig sejr for turneringens
udfald.
���

Steffen Pedersen: Flyvende var jeg
også selv efter de første to runder.
Jeg havde vundet over Erling Mor-
tensen i 1. runde i et udmærket parti,
og i 2. runde lykkedes det mig at
besejre Lars Schandorff, der især
mod danske spillere sjældent taber.
For det parti fik jeg senere Jens
Palsbergs udlovede skønhedspræ-
mie i Landsholdsklassen:
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Dronningindisk
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Dronningindisk med 4. a3 blev nær-
mest en hel tematurnering for mit
vedkommende; ud over dette parti
havde jeg åbningen med hvid mod
Davor og Nicolai også. Nicolai
valgte 4... La6, men mod Davor kom

jeg ind i samme variant som her. Der
valgte jeg dog 8. Sxd5 direkte og
først efter 8... Lxd5 spillede jeg 9.
Dc2. Om trækfølgen gør nogen
større forskel, har jeg endnu ikke
fundet ud af, det er vist kun i tilfælde
af, at sort slår igen med bonden på
d5, hvor hvid så har et valg med hen-
syn til opstilling.
��������	��

Første overraskelse, da Lars normalt
ikke viger tilbage for at diskutere
længere teoretiske varianter. 8... c5
er hovedvarianten, og her var jeg
primært forberedt ud fra et flot parti,
Dreev for nylig vandt: 9. Sxd5 Lxd5
(i partiet opstod denne stillign fak-
tisk efter trækfølgen 8. Sxd5 Lxd5
9. Dc2 c5) 10. e4 Lb7 11. d5! exd5
12. exd5 Ld6 13. 0-0-0 0-0 14. Lb5
h6 15. Lc3 Sf6 16. Lc6 Tb8 17. h4
Sg4 18. Kb1 Lc8 19. Tde1 g6 20.
Te6 Lxe6 21. dxe6 f5 22. h5 gxh5
23. Txh5 De7 24. Sh4 Dxe6 25. Sxf5
Le5 26. Ld5 1-0, Dreev - Tiviakov,
Dos Hermanas 2003.
�������	������������

Jeg er ret usikker på, hvordan hvid
skal stille sig op. 10. Td1 er en an-
den mulighed, mens en udvikling af
løberen (10. Ld3) nok bare giver sort
lov til det befriende ...c5 med fint
spil. Partitrækket er ambitiøst men
også risikabelt.
��������������

Sort står godt placeret til angreb mod
hvids konge, så hvid skal udnytte sit
udviklingsforspring ved at spille
energisk og aktivt.
������������� ���
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Jeg var ret sikker på, at Lars ikke
ville slå den, selv om 13... Sxg4 14.
Tg1 Sxf2 15. Lg5 f6 16. Dxf2 fxg5
17. Sxg5 med angreb er en kritisk
stilling. Under partiet var min plan
egentlig 15. Te1?, men så står sort
godt efter 15... Df6.
��������������������

Kom som en lille overraskelse, da
jeg havde ventet, at den skulle til h5,
for at bremse hvids fremmarch. Det
har dog bestemt sin pointe at gå til
e8, da sort ved at dække løberen på
d6 gør et ...c6 brud til en reel mulig-
hed.
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Profylakse mod ...c6.
�	�����	��

En anelse passivt; i stedet ville 16...
f5! have været meget uklart.
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Med en vis æstetisk nydelse, da
samme manøvre netop er blevet
brugt på den anden fløj! Når den det,
er al sorts modspil stort set forhin-
dret.
���������������	�
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21... bxa3 var vel en bedre praktisk
chance, men 22. Lc3 De7 23. f4! er
meget stærkt. For eksempel 23...
axb2 24. Sf6† Kh8 25. h5 gxh5 26.
Sxh5 Sxh5 27. Txh5, og sort går død
i h-linjen.
������

Så er sort helt uden modspil, og hvid
kan blot roligt forbedre sin stilling.
�������������� 
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Tillader en fin lille kombination, men
sort står til tab alligevel.

��������
��
��	�	
������	�

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

����
�	����	�����
����������������

����������	����

Carsten Høi var kommet med i sid-
ste øjeblik, endda efter et felt med
Klaus Berg som sidste mand var ble-
vet offentliggjort, men noget rating-
kludder gjorde, at man fandt, at Car-
sten var berettiget til pladsen. Jeg skal
undlade at komme nærmere ind på
sagen her men håber, at Forretnings-
udvalget tager sagen til sig og får
præciseret nogle ratingparagraffer,
samt at Klaus får en pæn undskyld-
ning.

Jeg tror ikke, al denne ståhej på-
virkede Carsten specielt, men han
havde en skidt turnering. Det blev
kun til et enkelt point, og selvfølge-
lig var der stillinger til mere. I 3.
runde missede han afslutningen ef-
ter et flot partioplæg i typisk Carsten
Høi stil med officersoffer og det hele:

3. runde:
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Davor reddede i turneringen mange
meget kritiske stillinger, og det er
ofte nødvendigt for et succesresultat,
men dette skulle han ikke være slup-
pet fra: Efter...
����
����
���������������

... fandt Høi intet, men 27. Lf3! havde
været stærkt. Både 27... d5 28. Lxe4
dxe4 29. Dg5† Kh8 30. f7 Dxf7 31.
Txd8 og 27... Lxf3 28. Dg5† fulgt
af Txf3 vinder direkte for hvid. I sid-
ste variant afgør hvids tårne på 3.
række angrebet i h-linjen.

Nicolai V. Pedersen har demonstre-
ret stor styrke og ikke mindst stabi-
litet de senere år, og han bliver helt
sikkert snart stormester. Længe
fulgte han med helt fremme, inden
han i 8. runde tabte til en stærkt spil-
lende Karsten Rasmussen.

I 4. runde gik det ud over mig selv,
selv om jeg tror på min stilling under-
vejs. Åbningen er i øvrigt interes-
sant, idet 12. Sb5!? er blevet kritise-
ret tidligere, men en idé med hurtig
lang rokade, som Nicolai nævner,
virker farligt for sort:
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Dronningindisk / E12

Før dette parti i 4. runde lå vi begge
på 2 af 3 mulige, kravet for GM-norm
var 6 af 9.
��������	��������	���������	������

Steffen vandt et godt parti mod Lars
Schandorff i 2. runde efter 4... Lb7
5. Sc3 d5 6. cxd5 Sxd5 7. Ld2. Tilsy-
neladende var Steffen ganske velfor-
beredt i denne variant. For at mini-
mere risikoen for en oplevelse som
sidste år, hvor Kim Pilgård havde
forberedt sig en uge imod under-
tegnede, lidt variation fra mit nor-
male 4... Lb7 og i stedet følgende:
�����
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Ideen med manøvren La6-b7 er, at
hvid ikke har mulighed for at besvare
c5 med d5.
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Den skarpeste fortsættelse, en anden
interessant mulighed er 10. Sxc5,
bxc5 som i Radjabov - Adams, hvor-
efter hvid får løberparret, men sort
til gengæld kontrol over det vigtige
d4-felt.
������������������
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12... Lc5? 13. e5, h6 14. Le3!
�������
�����������	

Med ideen 15. exf6, hxg5 16 fxg7,
Tg8 17. Dh7, Ke7 18. fxg5, Le5 med
uklart spil.
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Jeg forventede under partiet 18. Dc3
Tg8 19. 0-0-0 og hvid får kongen
væk fra centrum, hvilket ikke sker i
partifortsættelsen.
������ ��� �������� �������� ���� �	� ���
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21. Dh3!?
������ ����������
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Udnytter den dårlige koordinering
af de hvide brikker
�	����������������
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28. cxb5, Tc3  29. Dd4 er at fore-
trække, men klart fordelagtigt for
sort.
��������������������	��������������
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Steffen Pedersen: Den ultimative
kamprunde var 5. runde: 75 træk i
gennemsnit i de fem partier. Den
senere danmarksmester var på hæ-
lene mod Nicolai V. Pedersen, men
efter præcis 100 træk var der kun to
konger tilbage på brættet Mit eget

parti mod Carsten Høi var færdigt
umiddelbart efter første tidkontrol.

5. runde:
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Hvid har lige spillet 22. b4 for at
dække c5, og nu trak jeg forholdsvis
hurtigt:
���������

... som Carsten bagefter forklarede,
han ikke havde set, men måske var
han bare flink!
�������� ���������� ��� ��������
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... og det lykkedes mig at vinde slut-
spillet. Dronningofferet er sødt, men
det havde været mere effektivt i den
forbedrede udgave med 22... a5! 23.
a3 axb4 24. axb4 indskudt!

Det følgende parti sluttede først ef-
ter næsten syv timers spil:
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Benoni / A43

Årets landsholdsklasse var vel en af
de mest publikumsvenlige i de sid-
ste mange år. Meget få hurtige re-
miser, masser af tidnøddramaer og
(dermed!?) fejl. Det resulterede i et
meget splittet felt. Min egen point-
høst er jeg godt tilfreds med. Jeg
havde på forhånd ambitioner om at
komme i top-3, og med 2½/3 så det
jo meget godt ud. Men så tabte jeg til
Sune Berg i 4. runde. Bagefter kunne
jeg ikke forstå, hvorfor jeg havde
lavet nogle af de træk. Mærkeligt.
Det er det eneste, jeg har tabt ved
DM de sidste fire gange, jeg har
været med (tre kandidatklasser og
årets landsholdsklasse. Partiet blev
spillet den 15. april. Den 15. april
1995 spillede jeg mit første turne-
ringsparti. I 5. runde skulle jeg så
møde Jens Ove Fries Nielsen:
����������������	�������
���������

4. c4 d6 5. Sc3 Sf6 6. Sf3 0-0 7. h3
e6 8. Ld3 exd5 9. cxd5 er en kendt
stilling fra Benoni.
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8. Lf4 er mere normalt.
����������������	�����
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12. e5 Sh5 13. Le3 dxe5 14. Lxc5
b6 (14... e4).
���������������	���	��������

I partiet Conquest - Hodgson (1990)
spillede hvid 14. Dc1. Jeg overve-
jede også det lidt mærkelige 14. Ta2.
Jeg var selvfølgelig nødt til at tjekke
svaret 14... Tb4. Man skal jo dække
e4, men hvad er 15. Ld3 Scxd5?.
Løberen på f4 er jo udækket (måske
grunden til, at hvid spillede 14.
Dc1!?). Jeg fandt dog hurtigt ud af,
at jeg ikke behøvede at frygte det.
���������

14... e6!? var en mulighed, da tårnet
nu dækker d6, men efter 15. Lc4 har
hvid fordel.
����
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15... Scxd5 16. Sxd5 Sxd5 17. Ld2!,
og sort har ikke nok for kvaliteten.
�	�����
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Det ser jo ret normalt ud. Ved at bytte
løber for springer har sort forhindret
e5, og hans brikker har faet mere
plads.
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Meget stærkt. Hvid spiller c2-c3,
hvorefter den sorte løber bider på c3,
altså ‘granit’, da den jo er dækket
solidt at kollegaen pa b2. Og sprin-
geren skal naturligvis stå pa c4.
�������������������	������������

Jens Ove var bagefter meget utilfreds
med dette træk, hvilket er forståligt.
Men hvad skal man gøre? Det er
klart, at hvis hvid får to træk – Se3
og Sc4 – kan sort ikke dække det

hele. Der bliver bl.a. problemer med
c6. Altså skal sort foretage sig noget
hurtigt. Det eneste dynamiske træk
er 20... e6, men det ligner despera-
tion. Så forbedringer skal findes tid-
ligere.
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���
�����������
����������

Det er nu klart, at det er gået galt. I
det følgende forbedrer hvid stille og
roligt brikkernes placeringer.
�����������������������������

Okay, tårnet skulle stå her alligevel...
�����������	��������	����������������
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Selvfølgelig var disse springer-
manøvrer ikke nødvendige, men i en
positionelt vundet stilling skal man
tage sig god tid (dog også vare klar
til at stoppe med finpudsningen og
regne konkrete varianter!). Træk-
gentagelser gør jo også, at man når
træk 40 mere komfortabelt, og i par-
tiet var det ikke noget problem.
�����������������������������������
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Sort har mistet en bonde, men har
aktiveret sin springer.
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Nu vil hvid bytte springerne!
��������	�������	���

42... Dxc6 43. e5 d5 44. c4.
�����������
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Da jeg lavede dette træk, regnede jeg
ikke med, at vi kun var godt halv-
vejs i partiet...
���������������������

45... Db6 46. Db7!
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Jeg havde undervurderet dette træk.
Uligefarvede løbere er et tricky tema
i skak. I midtspillet har de tendens til
at favorisere den der har initiativet. I
slutspillet er de en kraftig remis-
faktor. Det hjælper selvfolgelig, at
man har tårnene, og hvid bør natur-
ligvis vinde denne stilling, men no-
get slid skulle der til.
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Sorts brikker står nu optimalt. Men
hvert eneste træk forværrer hans stil-
ling, hvilket betyder at hvid skal give
sort trækket. Jeg havde set følgende
manøvre i god tid, så jeg havde
stadigvæk kontrol over tingene.
		�����

66. c7? prøvede jeg at få til at virke,
men det går ikke: 66... Lxc7 67. Te8†
Kf6 68. Lb3 Tb1! og sort holder re-
mis.
		���� �	�	�����	� ���	������
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Træktvang!
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På 68... Ta2 kommer 69. Kf1 og
hvids konge slipper ud.
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69... Tc3 70. Kf1
����
�����������
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De sidste træk var ikke nødvendige.
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Partiet varede omkring 6 timer og 3
kvarter. Men det var ikke rundens
længste!
���
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Steffen Pedersen: Inden 6. runde lå
Peter Heine, Nicolai og Davor i spid-
sen med hver 3½ point. Jeg selv og
Lars Schandorff fulgte lige efter med
et 3 point. Min egen nedtur (jeg tabte
alle resterende partier!) skulle starte
her, hvor Davor og Peter Heine trak
fra ved at vinde deres partier:
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Dronningindisk / A00
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Ligesom i 2. runde mod Lars Schan-
dorff i det parti, som indbragte Stef-
fen en skønhedspræmie.
����������������
���������

Hvid planlægger e2-e4. Allerede her
måtte jeg tænke selv, om end jeg
havde nogle generelle ideer om den-
ne stilling. Jeg fandt en interessant
idé, som godt nok kræver dynamisk
spil, men giver gode chancer i prak-
tisk spil. 9... f5!? Sort forhindrer e4
og accepterer en svækkelse af e5.
������

10. Lg5 Le7 11. Lxe7 Dxe7 12. Dxc7
0-0 13. Se5 Tfd8 14. Tc1 De8 Og
sort har mere end nok kompensation
for bonden.
������
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Den bedste plan. Løberen på d5 skal
byttes af.
���������

En anden måde at spille på er 11...
Lxc4 12. Dxc4 De7. Sort har ikke
problemer med d5 som i partiet, men
til gengæld færre dynamiske mulig-
heder.
����
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Sort skal naturligvis prøve at forhin-
dre Lb4, for efter løberafbytningen
får han problemer med bonden pa
c7.
���������

Jeg var godt klar over, at bonden pa
a4 kunne går tabt, men det føltes rig-
tigt.
������������	������

Da vi er i gang med et kapløb, skal

man tjekke 16. Lb4!? for at spare et
tempo, men efter 16... Lxb4 17. axb4
Dxb4 18. Dxc7 Dxb5 19. Tfb1 Tac8!
klarer sort sig. Jeg så denne ressource
for jeg spillede 15... De7.
�	������	�����
��

Og nu udnytter jeg, at bonden pa f5
er taktisk immun: 17. Dxf5 Lxa3 18.
Txa3 Dxa3 19. Lb4 Da2 20. Lxf8
Txf8 med lige spil.
����������������	���	��������

19. Lxd6 cxd6 20. Dxb6 Tfb8 21.
Dc7 Tc8 med remis.
���������������������������������

Det er nu klart, at sort har et farligt
angreb, og desuden var Steffen alle-
rede tynd på tiden.
��������������

22... Lxb4!? er rigtigt. Det virker
ulogisk at bytte dronninger, når man
ellers spiller på kongeangreb. Men
her er det den bedste løsning, f.eks.
23. axb4 Dxc6 24. Txc6 Sd6 (24...
Tf7) 25. Txe8† Sxe8, og bonden på
a4 er pludselig farlig. Under partiet
kiggede jeg dog ikke på den side af
brættet, og jeg må indrømme, at jeg
undervurderede hvids forsvarsres-
sourcer...
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I sin tidnød fejler Steffen afgørende.
Han kunne stadigvæk kæmpe efter
27. hxg4.
����������������������������������
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Det var selvfølgelig rart at komme
igen med to sejre. Efter en kort re-
mis mod Peter Heine i 7. runde kol-
lapsede jeg dog totalt mod Erling
Mortensen. At jeg alligevel vandt det

parti, er mere end heldigt. Ved DM
havde jeg problemer med de sorte
brikker. Normalt lykkedes det mig
dog at rette op på sjusk i åbningen
ved at kæmpe godt. Før sidste runde
delte jeg førstepladsen med Peter
Heine. Jeg hørte folk sige, at de
stemte for en omkamp. Men i sidste
runde forsvandt tvivlen om DM hur-
tigt, Peter snuppede en bonde fra
Steffen, og jeg kom ingen vegne mod
en solidt spillende Lars Schandorff.
Altså blev Peter danmarksmester -
ganske fortjent.

Steffen Pedersen: I 7. runde blev de
indhentet igen, da Nicolai med god
fight kæmpede sig til et helt point
mod Lars:

	���
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Følgende parti blev spillet i 7. runde.
For min tredje og sidste GM-norm
var det nødvendigt med 2 af 3 imod
Lars Schandorff, Karsten Rasmus-
sen og Sune Berg. Det glippede dog
efter tab imod Karsten Rasmussen i
8. runde, og remis imod Sune Berg
efter at have haft en bonde ekstra i et
slutspil.
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Nimzoindisk / E46
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hovedfortsættelsen er her 5. Ld3,
men ideen med at tage løberparret
og bondestorm med (c4-d4-e4-f4)
virker tillokkende. Det giver ikke
noget særligt, objektivt set, men i
praksis er det ikke så let for sort.
�����
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�����	�������
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Capablancas springermanøvre fra
Karlsbad 1929, der forhindrer Lg5,
og gør klar til at besvare f4 med
blokadetrækket f5
��������
�	��������������������	����
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13. Le3?! cxd4 14. cxd4 d5! Jusupov
- Karpov, Linares 1993, sort har her
en lille fordel, først og fremmest pga.
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den dårlige løber på e3. Partitrækket
er et forsøg på at åbne stillingen for
løberparret.
���������������������

14... Sf6?! 15. cxb6 axb6?! 16. Tb1
De7 17. Te1 Dc5† 18. Le3 Dxa3 19.
Lxb6 Dxd6 20. Df3 (N. Pedersen -
Andrei Sokolov (2587), Bundesliga
2002/2003 med en sund merbonde
og 1-0 i 32 træk.
����
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Sort har fin kompensation for bon-
den.
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På 24... Dc6 havde jeg planlagt 25.
Sxh3 efterfulgt Sg5, hvilket jeg un-
der partiet vurderede som uklart,
f.eks. 25... Txb7 26. Sg5 Tb2 (26...
Te8 27. Dd3) 27. Lf2 Te8 28. Dd3
med truslen Dh3-h7.
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Steffen Pedersen: Som tidligere
nævnt reddede Davor mange kriti-
ske stillinger. Den mest groteske var
følgende:

8. runde:
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Hvid spillede...
����
���

... og snuppede en bonde mere med
klar gevinststilling selvfølgelig. Se-
nere kludrede Erling alvorligt, næg-
tede at affinde sig med det og tabte
sågar partiet. I diagramstillingen fan-
ger 30. Tb6! sorts dronning!

Føringen inden sidste runde blev delt
mellem Davor og Peter Heine, men
rigtig spændende blev det ikke. Jeg
spillede åbningen forfærdeligt, og
stod hurtigt uopretteligt til tab mod
Peter Heine, og Davor var ikke i
nærheden af at vinde mod Lars
Schandorff.

Sune Berg Hansen havde langtfra
sin bedste turnering, og helt ud i 7.
time blev han presset af Nicolai, der
dog til sidst måtte give remis. Car-
sten Høi og Karsten Rasmussen
delte, og det fordoblede Høis score,
men han skulle sikkert have vundet

���� 939,+� ��

undervejs. Og så vandt Jens Ove
Fries Nielsen, da Erling dummede
sig i tidnøden og pludselig tillod
hvids dronning at trænge ind i stil-
lingen:

9. runde:
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Sort skal selvfølgelig spille Dc4 i
træk 39 eller 40 – bedst i træk 39!
����

Stævnet som helhed fungerede godt.
Det er hårdt at arrangere et DM, og
alt kan ikke gøres perfekt. Der var
for langt mellem kommentatorrum
(hvor Per Andreasen sædvanligsvis
underholdt) og Landsholdsklassen.
Og så forsvandt noget af atmosfæ-
ren ved et DM-stævne, fordi over-
natning på spillestedet ikke lod sig
gennemføre med de krav, Dansk
Skak Unions ledelse efter de triste
erfaringer i fjor havde fundet det
nødvendigt at stille.

Men tak Horsens, tak Skander-
borg for et fint arrangement, og så
må vi jo se, hvem der springer til
næste år.
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Foruden Peter Heine Nielsen var der
DM-titler til Allan Stig Rasmussen,
der blev bedste junior i Kandidat-
klassen (ved at vinde klassen!), og
til Sten Grabow, der vandt kandidat-
klassen.
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Af Sune Berg Hansen

Den 11te Sigeman & Co turnering
blev i DSU’s jubilæumsår for første
gang spillet i både Sverige og Dan-
mark. Det svenske koncept med ni
runders alle-mod-alle har fungeret
upåklageligt i mange år, men derfor
kan man jo godt gøre det endnu bedre
ved at udvide turneringen til at være
multinational.

Hovedmændene bag var – ud over
advokatfirmaet Sigeman & Co – på
svensk side Johan Berntson og på
dansk side KSU’s formand Lars
Bech Hansen. Et sådant samarbejde
over Øresund er selvfølgelig en
fremragende idé, hvilket Køben-

havns kommune også indså og der-
for skød et større beløb i turnerin-
gen.

Feltet
Feltet kom til at bestå af tre danskere:
Curt Hansen, Peter Heine Nielsen og
undertegnede. Tre svenskere: Bengt
Lindberg, Jonny Hector og Tiger
Hillarp-Persson. Sidstnævnte afløste
Tom Wedberg, der blev syg (måtte
på hospitalet) dagen før turneringen
skulle gå i gang. Af ikke skandina-
ver var bl.a. hollænderen Jan Tim-
man, der har sin anden hjemmebane
i Malmø, og Luke McShane, som jo

ofte spiller i København. Interessante
Zhang Zhong fra Kina skulle have
været med, men SARS-truslen holdt
ham hjemme, og i stedet fik man den
tidligere europamester Emil Sutov-
sky til at stille op – ‘frisk’ hjemkom-
met fra vel overståede hvedebrøds-
dage.

Turneringens hovednavn var selv-
følgelig Vasily Ivanchuk - ukrainsk
verdensstjerne og viceverdens-
mester.

And the winner is...
Ivanchuk var i en klasse for sig (i
forhold til de bedste danskere), og
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Hotel Richmond i København.

Foto: tr
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det beviste han til fulde ved at vinde
turneringen uden rigtig at spille sig
ud.

Peter Heine havde en rigtig god
turnering: Han var aldrig i tabsfare
(hans åbningsforberedelser er uhyg-
gelige!) og var nærmest uheldig med
‘kun’ at få +3. Med lidt mere gamb-
lermentalitet og hår på brystet ville
han måske kunne have truet Tjuks
turneringssejr. Resultatet er under
alle omstændigheder fremragende,
og Peter fik cementeret, at han p.t. er
nummer et i Danmark.

McShane spillede rigtig godt, og
kun en bestemt variant i Grünfeldin-
disk (se partiudvalget) kostede ham
en endnu bedre placering. McShane
har udviklet sig meget på det sene-
ste, og jeg bliver ikke forbavset, hvis
han har 2650 om et års tid.

Af spillerne på fjerdepladsen Curt,
Emil, Tiger og undertegnede kan
Emil og Curt selvfølgeligt ikke være
tilfredse. Curt startede rædselsfuldt
(bortset fra et godt parti mod mig
selvfølgelig) med at tabe sine tre før-
ste partier med sort. Med sejre i de to
sidste runder fik han dog afværget
en større katastrofe.

Turneringen bør dog mane til ef-
tertanke, for Curt havde store pro-
blemer i åbningerne, og hans nuvæ-
rende repertoire er simpelthen ikke
gearet til 2600-niveau. Så hvis duk-
sepladsen (i Danmark) skal tilbage-
erobres, slipper han ikke for nogle
timer foran computeren.

Emil Sutovsky var selv meget util-
freds med sit resultat, men han vir-

kede ude af form, og selv om han
burde have holdt remis mod Ivan-
chuk, fik han f.eks. en ufortjent halv
mod undertegnede.

Tiger var temmelig heldig i mange
partier og var en stor positiv overra-
skelse. At han kun taber et parti i så
stærk en turnering, tyder på, at pilen
peger opad igen efter nogle magre
år.

Undertegnede kunne nemt have
fået flere point, men manglede den
sidste koldblodighed i flere partier.
Resultatet er dog overordnet set god-
kendt.

Timmans bedste tid er bag ham,
men han kastede dog glans over tur-
neringen med et fint parti mod Su-
tovsky. Dertil kommer, at hans (og
Ivanchuks!) tilstedeværelse fik lok-
ket Dirk Jan ten Geuzendam – ver-
dens førende skakjournalist fra New
In Chess – til København. Geuzen-
dams besøg har resulteret i et fyldigt
referat fra turneringen og et Peter
Heine interview i det sidste nummer
af New in chess – respekt!

Hector havde en sådan lidt op og
ned turnering, hvor sejren over Curt
(der er Hectors angstgegner) nok har
lunet. Lindberg hørte ikke til i en
turnering af denne kategori, men han
kæmpede dog flot.

Mere mere
Turneringen blev afviklet i meget
fine rammer i både Malmø og Kø-
benhavn, hvilket forhåbentlig dan-
ner skole for alle fremtidige (stor-
mester)turneringer. Stellan Brynell

og Jacob Aagaard var hyret som
kommentatorer og det, kombineret
med et interessant felt, gode rammer
samt ikke mindst, at spillestederne
var centralt placeret (Spegelsalen på
Hippodromen i Malmø og Hotel
Richmond i København), gjorde, at
der til alle runder var mange tilsku-
ere. Det er heldigvis allerede beslut-
tet, at konceptet fortsætter næste år.

Angstgegner
At undertegnede har haft store pro-
blemer med Jonny Hector, er altså
ingen hemmelighed. Der kan være
flere grunde til, at man ‘får’ en angst-
gegner. For mit eget vedkommende
er jeg kommet frem til tre årsager: 1)
Jonny er langt bedre forberedt i åb-
ningen, end det ser ud til, og mange
af de mærkelige ting, han laver – der
ofte virker krænkende på min skak-
forståelse – er ganske enkelt forbe-
redt hjemmefra og Fritz-tjekket. 2)
Jonny regner ofte længere end jeg
og regner tit på nogle ting, jeg (ube-
rettiget) har haft svært ved at tage
alvorligt. 3) Jeg fik en dårlig start på
duellerne mod Jonny.

Følgende var derfor et kærkom-
ment plaster, der dog ikke er i nær-
heden af at dække de sår, jeg er ble-
vet tilføjet af Jonny gennem årene.
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Spansk /  C64
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Cordel-varianten. Jonny var nok ved
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at være træt af Arkhangelsk, der, på
trods af ok stillinger, har resulteret i
en række boller på det sidste.
�����

4. 0-0 Sd4! 5. Sxd4 Lxd4 udligner
nemt for sort.
�������

Havde jeg næsten gættet. 4... Lb6 5.
d4 exd4 6. cxd4 Sce7 7. d5! gik galt
for Jonny tidligere på året.
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Fremprovokerer sortfeltede svæk-
kelser.
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9. Dh4 ligner klar fordel til hvid.
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Sort har allerede (mindst) udlignet.
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Hiver i nødbremsen.
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Truer vist noget...
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Et multipurpose træk der: Dækker
f4, a5, b4 og d4 samt undgår Lc4!
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19. a3!?
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En rigtig typisk Hector bombe.
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22. Txe4? Da6! går galt.
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Hector vil vinde (forståeligt med vo-
res indbyrdes score in mente), men
det fornuftige 23... Da5! fulgt af
dronningafbytning er langt bedre.
�����������

Initiativet er alfa og omega med uli-

gefarvede løbere, så i det følgende
er kampen om initiativet benhård.
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Tager brodden af sorts angreb.
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Så er kongen ‘helle’, og det er kun
hvid som angriber – en god ting mod
Hector.
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Man skal ikke være nærig, når der er
uligefarvede løbere på brættet.
������
�����������

Hvid mangler kun at få damen med.
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Sejt defensivt arbejde er ikke Hectors
stil.
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Meget hjælpsomt.
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Truer 35. Df8†! Det har sort ikke
noget godt imod. ���

Ivanchuk var som sagt i en klasse
for sig. Han gad ikke rigtig spille sig
ud, men vandt alligevel komforta-
belt. Hans spil var simpelthen på et
højere niveau i alle faser, og under-
vejs fik man en fornemmelse af, at
han havde et gear til, hvis det skulle
blive nødvendigt. Tjuk valgte at hol-
de åbningshemmelighederne for sig
selv og spille i teknisk stil. Følgende
mod turneringens prügelknabe er
meget karakteristisk.
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Fransk / C11
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Tjuk spiller stort set alle åbninger,

mod mig spillede han Siciliansk,
mod McShane valgte han Berliner-
varianten i Spansk, og her i næstsid-
ste runde altså Fransk.
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Lindberg var klart overmatchet i den-
ne turnering. Hans problemer blev
især tydelige, når damerne blev byt-
tet.
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Helt forkert. Efter 25. Td2 er hvid
ikke (stillingsmæssigt) i tabsfare.
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Holder presset.
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Stormesterligt.
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Resten er (for en spiller af Ivanchuks
kaliber) nemt, men samtidig meget
lærerigt.
��������
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Her tror jeg, Tjuk havde set resten.
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Tilskuerbegejstringen ved både Si-
geman & Co og SIS-MH Masters
kunne godt tyde på, at girafferne er
det, der skal til for at vække tilskuer-
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Mathew Sadler skrev i New in Chess
at en af de gode ting ved at stoppe
med at være profesionel skakspiller
var, at han var holdt op med at ligge
søvnløs om natten, fordi han ikke
vidste hvad man skulle gøre mod
Grünfeldindisk. Sådan en luksus kan
jeg ikke tillade mig, men et par tips
fulgt op af noget arbejde for knapt
halvandet år siden har givet et par
point på det sidste. Her i Sigeman &
Co tager jeg varianten i anvendelse
straks i 1. runde.
���������������������	������
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8... Sc6 9. Le3 0-0 10. 0-0 Ld7!? var
Ivanchuks valg mod mig i 6. runde.
11. Tb1 a6! Endelig et moderne træk
som bestemt ikke skyldes compu-
teranalyser! Svidler har populariseret
det på det seneste. Ideen er, at hvid
ikke kan tage b7 pga. Sa5, hvilket
for øvrigt er grunden til, at man byt-
ter på d4 først, ellers ville hvid jo
have Tb4. Det naturlige træk er 12.
Dd2, men da kommer 12... cxd4 13.
cxd4 b5 14. Ld3 Da5! og man ud-
nytter hvids Dd2. 12. dxc5. Når jeg
sagde, at a6 bestemt ikke var en
computeridé er dette grunden. Det
har været generelt accepteret at så-
danne bondegevinster ikke giver
hvid skyggen af fordel i grunfeldin-
disk. Hvids bønder er svagelige, fel-
tet c4 kan evt også udnyttets, men
hvordan forklarer man en computer
det? Det er langtsigtet kompensation,
langt uden for dens horisont. Det
spændende er dog ikke, hvordan vi
forklarer computeren, at sådan er det,
men om vi har ret! Her er jeg på
computerens side, men det skyldes
a6, der har svækket feltet b6. Sæt
bonden på a7, og jeg skifter side. 12...

Sa5 13. Ld3 Dc7 14. f4!?N Min egen
ide! Jo, Ftachnik spillede det mod
Svidler en måned forinden i den ty-
ske pokalturnering, men han havde
det fra mig. Ikke at jeg samarbejder
med Ftachnik, men denne er på hold
med Gustavsson, og da det var hans
noter jeg lånte om kvalitetsofferet i
hovedpartiet, måtte jeg jo betale til
med en idé, og den lånte han altså til
en holdkammerat. Moderne klub-
følelse! 14... Tfd8 (14... Le6 15. Da4
Tfd8 16. Ld4 var ovennævnte parti,
som var yderst lovende for hvid) 15.
c6! En lille forberedt finte. 15... Dxc6
16. Lb6 Lg4. Dette var ikke med i
mine analyser.  (16... Tdc8 var det
jeg havde brugt min tid på, men com-
puteren påviser klar fordel med det
stærke: 17. Tf2! Pointen er, at man
nu truer på a5, da der ikke længere
er en skak på c5, og samtidig forhin-
dres 17... Sc4, da man efter 18. Lxc4
Dxc4 kan spille 19. Dxd7, idet e2 nu
er dækket.) 17. Lxd8 Txd8 18. h3?!
(18. Dc2 er et bedre forsøg på at opnå
fordel. Det direkte h3 er et typisk
menneskeligt træk. Jacob Aagaard
skriver i sin bog Excelling at chess,
at man har en tendens til at forcere
spillet, at man drages at forcerede
varianter. En god pointe, og det kan
man klandre mig for her. Derudover

er jeg nu nok mest på Watsons side i
deres disput.) 18... Dc5† 19. Kh2!
(19. Kh1 De3 20. hxg4 Txd3 21. De1
Dxe4, og her har man ikke Sg3, da
sort så kan bytte på e1, og slå g3.)
19... Sc4, kom ikke som det store
chok, jeg havde set, der var mindst
remis. (19... De3 20. hxg4 Txd3 21.
De1 Dxe4 22. Sg3 er chancerigt) 20.
hxg4 Se3 21. Dd2 Sc4
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(Peter Heine Nielsen - Ivanchuk)

22. Dd1 (22. De1 Txd3 23. Txb7 Se3
blev der analyseret en del på i kom-
mentatorrummet, jeg var ikke fristet.
Sort har masser af kompensation. En
modigere spiller havde sikkert sat-
set på turneringssejren med denne
variant) 22... Se3 23. Dd2 Sc4 24.
Dd1, ½-½. Tilbage til McShane:

���� 939��, �0

interessen. Så nu venter vi bare på,
at fremtidige arrangører får f.eks.
Kasparov, Kramnik, Karpov eller
Polgar til Danmark!

�

Afslappet dansk delegation før starten i Hippodromen i Malmø. Sune Berg Hansen
forklarer, mens Curt Hansen og Peter Heine Nielsen (måske) lytter.

Foto: tr
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16... Db6† 17. Dd4! Dxd4† 18. Sxd4
Ld7 19. Lxf8 Kxf8 20. Tc1 Tc8 21.
Txc8† Lxc8 22. f4 er klar fordel for
hvid, hvilket Davor Palo viste mod
Ruck ved det netop færdigspillede
EM.
���� ��

En variant, som Sune tipsede mig
om inden VM, hvor han jo sekunde-
rede mig, og havde lånt hans klub-
kammerat i Hamburg Jan Gustavs-
sons noter om denne idé. Hvorfor vi
brugte tid på det, er et glimrende
spørgsmål, Katalansk var, hvad der
blev spillet i mine hvide partier, men
denne variant var da med til at skabe
en munter stemning i vores lejr, en
ikke uvæsentligt faktor og funktion
ved sekundanten.
������
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17... Tc8 er den præcise trækfølge,
og blev spillet i Curt Hansen -
McShane som er kommenteret af
Curt. Pointen er, at hvid da tvinges
til at sætte sin springer på f4, hvilket
jo dog ikke er uden evner!
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Ikke nær så spektakulært som 19.
Sf4. Da McShane allerede havde
brugt en del tid, overvejede jeg at
spille 19. Sf4, da han sikkert heller
ikke var klar til dette, og så håbe,
Sutovsky ville forberede den vari-
ant (han spiller også Grünfeld, og
ham var jeg hvid mod i 2. runde).
Jeg havde dog en idé om, at McShane
havde forberedt hovedvarianten,
men bluffede en anelse, og valgte at
spille det, jeg mente var bedst.
���������

19... Dc7 20. exf6 Dc3 21. Se4 Dxa1
22. Txa1 er også klart bedre for hvid.
Angrebet er ikke ufarligt trods dron-
ningeafbytningen.
����
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Pointen. Sort nedsmelter på f6.
��������	���������

Altsammen analyser af Ubilava, fra
en session i Frankfurt. Dd4 forhin-
dres, hvorefter det nærmest er tvun-
get at ofre kvaliteten tilbage.
��������������������������������	
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Hvid fik kvaliteten tilbage, men sort
fik lettet trykket en anelse. Eller så-
dan kunne det måske så se ud, men
efter min opfattelse har hvid her
gevinststilling. Uligefarvede løbere
er jo en fordel for den angribende
part, og her kommer jeg stille og
roligt ind i f-linien, medmindre han
f.eks. skulle tillade at jeg spillede
mine stærke bønder i dronning i mål.
Den store forskel er dog konge-
stillingerne. Min løber på h6, gene-
rer hans majestæt voldsomt, min
konge er i total sikkerhed på h1.
�������	��	���	�

26. e5 Df5 27. d6 Dh5 havde været
pinligt.
�	��������������

Så slipper man for mat-i-bunden-
modspil, så evt. kan jeg spille Td2-
f2, hvis jeg vil i f-linien. Sort kan
ikke foretage sig noget aktivt, så der
er masser af tid til luksustræk. At han
var i kraftig tidsnød, gjorde det ikke
bedre.
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Jeg mente nu, at den stod godt på h6,
men for omskrive et Fischer-citat.
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Denne spillemåde var den absolutte
hovedvariant i Grünfeld-indisk ind-
til Kasparov i slutningen af 70’erne
begyndte at spille 7. Sf3. Den grund-
læggende idé med partifortsættelsen
er at have mulighed for at neutralsere
bindingen af hvids springer, idet
Lc8-g4 kan besvares med f2-f3.
����������������������������	�����
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Hvis hvid uhindret kan gennemføre
d4-d5 har han fordel. Fordi sorts tryk
mod d4 ville være neutraliseret, li-
gesom sorts lette officerer ville
mangle gode felter. Det er dog ikke
muligt at gennemføre dette bonde-
fremstød uden at investere materiale.
14. Tc1 Lxa2 blev spillet i to partier
i matchen Kramnik-Shirov 1998.
Efter 15. Da4 Lb3 16. Db4 b6 17.
Lg5 f6 viste analyserne efter parti-
erne, at sort ikke står dårligere.
������

Jeg har altid forbundet dette kvali-
tetsoffer med partierne mellem Bron-
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"Når du har et godt felt, så prøv at
finde et bedre!" Den regel gælder dog
nok ret sjældent, men her går det altså
fint. Nu er jeg for alvor på vej ind i
f-linien.
������������������������������������
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Kunne virke som ubeslutsomhed,
men løberen på e7 vandt altså f-li-
nien og vender nu tilbage til h6 for
at sætte mat.
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Uden sin kraftige tidnød havde han
opgivet.
�������������	���	����������	����

Og før jeg nåede at spille Td1, skred
turneringslederen ind for tids-
overskridelse. En dejlig revanche for
en hård 1. januar i Hastings!
���
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faktisk først her(!). Jeg kendte dog
ikke Prusikhin - Hermansson – som
jeg bagefter fik at vide blev spillet
tre dage før (dette parti) i First
Saturday-turneringen i Budapest.
Fortsættelsen var 26... Dc8 27. fxe5
Dc4 28. Ld2 med stor hvid fordel.
�����������������	

Dette – og de følgende træk – brugte
jeg en del tid på. 29.d6 fxe5 giver
næppe mere end remis.
��������	������	� ���

Med 30... Txe6 31. Dh3† Kg7 32.
Dxe6 Td4 kunne sort eliminere hvids
to stærke fribønder, men efter 31. d7
Txd7 32. Dg4† har hvid klar fordel.
Efter teksttrækket vurderede jeg, at
den direkte vej – fremrykning af fri-
bønderne – ikke ville stille sort over
for tilstrækkelige problemer. Hvis
sort forsvarer sig fornuftigt bør d-
og e-bonden i første omgang holdes
samlet på 6. række. Jeg skulle derfor
finde en måde at stabilsere situa-
tionen, så jeg kunne vinde tid til at få
Tf1 – der i øjeblikket skal gardere 1.
række – med i spil. Jeg overvejede
straks at spille 31. Dd5, men kom
frem til, at sort havde rimelige for-
svarschancer efter 31... Tg4!?
��������� ��

31... Kh8? 32. e7 Dd7 33. Dg6
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Truer både med at få adgang til f7/
g6 via 35. Dh5† og 35. Db7†.
������ �	

34... Th4 35. Dd3† Kh8 36. e7 Dd7
37. Txf6 eller 36... Txe7 37. dxe7
Dxe7 38. Dxb5 med merbonde og
stillingsfordel. 34... Txe6 35. Dh3†
fører til varianten nævnt ved sorts
30. træk.
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Nu kan 35... Tg4 – som var et muligt
forsvar ved træk 31 – besvares med
36. Df5†. Sort er forsvarsløs mod
hvids enkle plan: at spille h2-h3 og
bringe Tf1 med i angrebet.
�����������	������	���������� ������
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Selv om sort havde en åben konge-
stilling og hvid to fremskudte fri-
bønder, var det alligevel en langsom
forbedring af stillingen ved dron-
ningmanøvren Dd3-g3-f3-d5 (og
ikke Dd3-d5), der var den rigtige
spillemåde.
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Luke McShanes Grünfeld-inder fik en hård medfart mod Peter Heine Nielsen i
1. runde og Curt Hansen i 9. runde. (Foto: Lars Grahn)

stein og Boleslavsky fra kandidat-
turneringen i Budapest 1950. Og se-
nere samme år endnu et parti mel-
lem de samme spillere fra omkam-
pen om førstepladsen i kandidat-tur-
neringen. Faktisk blev kvalitetsoffe-
ret allerede spillet ved det tyske me-
sterskab i 1949 i Maicherczyk-
Niephaus.
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Hvid har mange forskellige opstil-
linger. Mod en del af disse vil sort
gerne placere Tf8 på f7. Det forhin-
drer teksttrækket: 16... Tf7? 17. dxe6
�	������������ ������

I turneringens første runde fik Peter
Heine Nielsen stor fordel mod
McShane efter 17... Ld7(?) 18. e5
Tc8 19. Sg3, hvorefter hvid kan for-
stærke trykket mod f6 med Sg3-e4.
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Indleder en meget forceret spille-
måde, som de seneste par år er af-
prøvet i et omfang, der gav en rime-
lig basis for at sætte sig ind i denne
stilling. Kobalija-Zakharstov 2001
var et af de partier mine forberedel-
ser var baseret på.
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Helt hertil havde vi begge spillet
meget hurtigt, og partiet begynder
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Hvid angriber kun med
en bonde...
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Slutspil. Som det meste af skakter-
minologien er dette ord dårligt defi-
neret. Nogle steder kan man læse, at
med to tårne og tre lette på hver side
befinder man sig i denne partifase,
men med dronning og to lette på
hvert hold er det midtspil.
En af de bedste definitioner har no-
get at gøre med kongens aktive del-
tagelse i begivenhederne, men det er
selvfølgelig heller ikke dækkende. I
midtspillet kan kongen i sjældne si-
tuationer være meget aktiv, og i
nogle dronningslutspil vinder man
let, hvis ens konge er solidt beskyt-
tet af fire bønder. (Eksempelvis f2-
f3-g3-h2).
I alle tilfælde, mange gider slet ikke
interessere sig for slutspilteorien. De
har nemlig gjort den erfaring, at de-
res partier bliver afgjort i midtspillet!
På den anden side er det bemærkel-
sesværdigt, hvor gode slutspillere
nogle af de skarpeste angrebsspillere
har været. Aljechin og Szabo er to
eksempler. Ikke blot gav nogle af an-
grebene kun en lille slutspilfordel –
det allerværste var, når de strandede,
og heltene sad tilbage med en iture-
ven bondestilling!
Det fremhæves ofte, at man skal
kunne slutspil for at kunne spille
midtspil. For at stille bønderne rig-
tigt, og for at tilstræbe de rigtige af-
bytninger. Men Lundin og Zandor

(Zäta) Nilsson var to af Sveriges
stærkeste mestre, da de engang i
40’erne fik et hængeparti med tårn
og randbonde mod løber. Ingen af
dem anede, at det havde været re-
mis, hvis den hvide bonde var gået
til h5!! Og i DM 1953 holdt jeg re-
mis med Palle Nielsen, fordi han ikke
kendte Fine - Reshevsky, Semme-
ringen 1937. I Las Palmas 1975 red-
dede jeg et halvt point mod Fridrik
Olafsson, fordi han ikke kendte en
remisstilling med tårn og g og h, mod
løber og g og h. Der fik jeg det halve
point tilbage, som jeg tabte til Fri-
drik i Moskva 1959. Det var en lidt
underlig stilling, men jeg besluttede
mig til at spille aktivt. Passivt for-
svar havde holdt!
Og så videre, og så videre. Vi skal
først se et parti fra interzoneturne-
ringen i Sousse 1967. Men det var
lige ved at blive gemt til en anden
titel, ‘typisk sorte gevinster’. Eller
den med de ‘umulige gevinster’.
Det er rent ud sagt ikke nogen god
åbning! Jeg spillede 6... Sge7 i tre
partier på tre måneder. I Havana mod
Westerinen, i Winnipeg mod Mata-
novic, og nu altså mod den nordame-
rikanske stormester, der ikke var i
form i Sousse. Tre gevinster! Jeg
havde allerede vundet med Sge7
mod Matulovic i Zürich 1961. Men
som sagt, trækket duer ikke.
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Siciliansk / B54
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Det spillede Westerinen også. Efter
7... a6 8. f4 b5 9. Lb3 Sxd4 10. Lxd4
Sc6 11. f5! havde jeg det svært, men
efter 11... b4 12. fxe6 Lxe6 13. Sd5
Dh4† 14. Lf2 Dxe4† 15. Kd2 Le7
16. Te1 Lg5† 17. Le3 0-0 18. Dh5
Dd4† 19. Kc1 Lxe3† 20. Sxe3 Tfe8
21. Dd1 Lxb3 22. Dxd4 Sxd4 23.
axb3 Te4 24. Kd2 Tae8 25. Sc4
Sf3†! opgav Heikki.
Matanovic - Larsen startede med 6.
Le2 Sge7(?) 7. Sb3 Sg6 8.0-0(?) Le7,
hvilket er nogenlunde spilleligt. Men
hvid skal selvfølgelig spille h4-h5
og 0-0-0. Se dette bragende flotte
parti fra det spanske holdmesterskab
på Lanzerote 2003. Reinaldo - Orte-
ga: 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 Sc6 5. Sc3 a6 6. Le3 Sge7(?)
7. Sb3 Sg6 8. f4 Tb8 9. g3! Le7 10.
h4 0-0 11. h5 Sh8 12. Dd2 f6 13. 0-
0-0 b5 14. Kb1 Sf7 15. g4 h6 16.
Tg1 Dc7
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(Reinaldo - Ortega)

17. e5! b4 18. Se4 fxe5 19. g5 d5 20.
gxh6 Sxh6 21. fxe5 Sf5 22. Sf6†
Kh8 23. Sg4 Sxe3 24. Dxe3 Da7 25.
Dg3 Lg5 26. Ld3 Se7 27. h6 g6 28.
Sf6 Le3 29. Lxg6 Lxg1 30. Txg1
Sg8 31. Lf7 opgivet.
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En fælde, som jeg plumper i. Mere
normalt ser 13. Tad1 Sa5 ud.
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Det pinlige spørgsmål er, hvad jeg

havde gjort mod Lg5.
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Nu står Sort tilfredsstillende – men
det ved Hvid ikke!
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Meget frækt! Hvid bruger en masse
tid. Men havde selvfølgelig regnet
med, at Sort ville forsøge ‘lettende’
afbytninger med 22... Tfd8
�������������

På 7. række er der foreløbig ikke
meget at hente: 24. Td7 Lc6 25. Te7
Kf8 26. Te6 a5
�����������

En multi! 25. Sxh5 Txc2 tiltaler ikke
Hvid, selv om der er remischancer i
et tårnslutspil efter 26. Td8† Txd8
27. Txd8† Kh7 28. Sxf6†. Sort kan
også forsøge 26... Kh7.
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Tidnøden er over ham!
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Den ‘lettende’ afbytning!
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Her kommer han.
���� ��� ���������� ��

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

�������
�������
��������

I et ‘teleparti’ for mange år siden
havde jeg en lignende situation: en
sort konge stod i længere tid på d4,
den hvide monark stod på d2. Det
vandt. Bengt Hörberg havde de
hvide. Tårnslutspillet efter 35. Sg2†
Lxg2 36. Kxg2 e4 vinder selvføl-
gelig. Og forsøg på at holde stillin-
gen lukket med Sd1 eller Sf1 virker
ikke betryggende, f.eks. 35. Sf1 Ta1
36. Td7 Tb1 37. b4 Tb2† 38. Td2
Tb3 eller 38. Sd2 Lc6
����������

Nu har jeg kun bønder på den ene
fløj, men i nogle varianter har jeg
noget i retning af et matangreb.
�	����������������	

Mod 37. Td7 havde jeg planlagt 37...
Th1 (Tc1 er også godt) 38. Txg7
Txh3 39. g5 Tf3† 40. Ke1 Ld3 41.
Sd2 Te3† 42. Kd1 Kxf5, hvilket bør
vinde.Her kunne 41. gxf6 Lxc4 42.
Tc7 (42. f7 Ke3) have givet mig et
chok, men med tidnøden klaret hav-
de jeg jo nok fundet 42... Lf3!
En anden mulighed, i stedet for g5,
er 39. Sd6 Lf3 40. g5, men det kla-
res nemt med 40... Th2† 41. Ke1
Th1† 42. Kf2 Td1 43. Sc4 fxg5! 44.
f6 g4. Men ikke 42... fxg5 43. f6g4
44. Txg4†!
������
�����������������������������

������������� �����������"#�$%�&�

Det følgende parti er fra turneringen
i London 1980. Åbningen kan vi gå
let hen over, det er samme dødssyge
variant som i partierne mod Browne
og Karpov, som trofaste læsere ken-
der fra nr. 3. Dog med den lille for-
skel, at når Korchnoi får lov at spille
d7-d5, tager han sig ikke en gang tid
til at rokere først.
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Engelsk / A37
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Måske bedre 13. Tc1. Hvid står bedre
end mod Karpov.
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Giver intet.Altså foresloges 14. Sce2.
������������������
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En overseelse. 18... La6! var meget
bedre, f.eks. 19. Ld5 Kh8 20. Te7
Dxb2.
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Nu giver 23. Lxc8 Lxc1 intet, og 23.
Td1 Tcd8 heller ikke.
Men...
������	����	

Efter kikseren tager Korchnoi det
sikre. Måske gav det komplicerede
23... Lxc1 24. Se7† Kg7 25. Sxc8
La3! bedre remischancer. En af
varianterne er 26. Sxa7 Tb8 27. Le4,
en anden 26. Sxa7 Td8 27.Sb5 Le7
28. a4 Td2 29. Tc1. Måske vinder
Hvid, måske ikke.
����������������
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Ser naturligt ud, men hvem har ikke
hørt, at ‘kandidaten skal frem’? 27.
f4!? kommer skam i betragtning,
men er der gode gevinstchancer i en
variant som 27... Lb6† 28. Kg2 g5
29. fxg5 Tf2† 30. Kh3 hxg5 31. Tb5
g4†... Der er jo kun en enkelt ‘god’
bonde tilbage, den anden er en rand-
bonde. Den rigtige randbonde, men
alligevel.
������
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Ret afslørende. Min modstander vil
ikke give mig en fribonde. Det ville
jeg få efter 29... g4 30. Le6 31. h3
gxh3† 32. Lxh3, og desuden er h5 i
fare.
���������	�����
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Muligvis bedre 32... Ld8 (33. Td4
Lb6).
�������
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Tony Miles og jeg var enige: efter
Sorts næste træk vinder Hvid!
Korchnoi var uenig. Han kunne ikke
lide 33... gxh4 34. Txh4, der gav
Hvid en stærk fribonde.
Dér så Tony og jeg gevinstchancer,
men ingen klar gevinst
Og så mangler vi lige tilføjelsen: 33...
Kg6 34. h5†!
Tony er vel mest kendt som en frisk
angrebsspiller med nogle åbninger
som 1. c4 b6 og 1.e4 a6, samt for at
være død 46 år gammel af sukker-
sygekomplikationer – men i Bundes-
liga og opens vandt han mange
remisslutspil, han var jo en ‘tiger’.

den læser, for hvem de næste 20 træk
er lidt mystiske. Sådan har jeg det
også, men jeg var temmelig sikker
på én ting: stillingen er vundet!
��������� �������������

En vanskelig beslutning. Jeg kan
ikke finde partilisten, så jeg er ikke
sikker på, hvor lidt tid, Korchnoi
havde til at nå 40.
��������� �������
���� ����������

Ja, Lb6 har jo mistet sin bonde-
dækning.
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Hvid er ved at have bragt styrkerne i
stilling. Jeg angav straks efter par-
tiet denne variant: 55... Kf6 56. Tb7
Ke5 57. a4 Kf6 58. Th7 Ke5

1&1;O�.
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– og nu ikke 59. Lg6? Td4 60. Kh3
g4†! 61 fxg4 Lg5, hvor Sort om-
bytter en dårlig stilling med en bonde
for lidt til en glimrende stilling med
to bønder mindre – men det instrukti-
ve 59. Kh3! må vinde. Forebyggelse!
Profylakse!
En pudsig fortsættelse er 59. Kh3
Kd4 60. Lg6 Ke3 61. Kg4 Td4† 62.
Le4 Td6 63. Kf5, hvilket ligner par-
tiet.
I alle tilfælde er 55... Kd4 temmelig
vildt. Den hvide konge får feltet f5,
og den sorte konge, hvad udretter
den egentlig?
�	������ ������� �����	������ �����	
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– Luk lågen! Dette er faktisk en vig-
tig regel i mange stillinger, hvor
f.eks. en hvid konge kun har ét

�>.4��3
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����/�,��@���������?�����

������4	������������������

������	��!���)4�'�	�����

A	��)���BC

������
���������� ����������� ����	�

 ���
�	

Skaber et samarbejde mellem tårn og
løber omkring feltet d4.
Hvid reagerer naturligvis, som om
4. række overhovedet ikke interes-
serer ham.
Men vi kan godt her opremse nogle
af Sorts vanskeligheder:
Skal a-bonden stå på 7 eller 5?
Skal tårnet forsvare 6., 7. eller 8.
række?
Hvis det hvide tårn kommer på 7.
række, skal den sorte konge da vel
ikke stå på h8?
Bortset fra det, kan jeg godt forstå
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indbrudsfelt. Der var et fint eksem-
pel for mange år siden i mit parti mod
Svend Pedersen, Nørresundby, i en
ursimultan i VRS.
Her der det helt klart, at Sort ikke
skal have modchancer med g5-g4.
Tilbage står kun spørgsmålet: hvad
med 58... g4? Her er 59. fxg4 Ta6
vistnok remis,selv om det er mindre
klart end i varianten under analyse-
diagrammet efter 55. træk. Men jeg
mener, der er gevinst efter 58... g4
59. Tb3† Kf2 60. f4.
Jeg ved ikke, om Korchnoi var ved
at være mør. Overså han mit 62.
træk?
���������	�������
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61. Kf5?? Lb2!
	��������	�����	�
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Helt afgørende. Sort kan ikke bytte

tårne, den hvide konge går til h6.
Derefter er en sideopposition med
sort konge på f6 ikke til nogen nytte,
Hvid spiller bare Ld5 og Kh7.
	����������	��� �	�
���	��� �������
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65. Kg6 vinder også, men jeg kan
godt lide at bruge hele brættet.
	����� ���		�� ��	�
���	��� ��	�����
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69. Tc6 (69... Td2 70. Tc2 Td6
71.Kf7 var også udmærket.
	����������������� ������� ����������
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Nu kan den konge vist ikke blive
mere til grin.
�����	������������������� ��� ����	�
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Der kunne følge 78... Lc3 79. Kg6
Kf4 80. Ld5 Td1 81. Tf8† Kg3 82.
Lxa2.
Var stillingen efter 34. h5 vundet?
Ja, det tror jeg. Men et ‘matematisk’
bevis er umuligt, også for compu-
terne.
Om sådan et parti er af betydning for
‘teorien’, det kan man sige meget om.
Men man kan i hvert fald ikke påstå,
at der mangler slutspilskundskab i
Korchnois skaklige uddannelse.
Hvad computerne angår, har jeg læst
et sted, at de snart vil kunne klare

alle slutspil med syv brikker. Til-
lykke! Men her drejede det sig altså
om tretten brikker. Det sammen som
i det følgende parti fra Vidmar Me-
morial 1979. Spørgsmålet er ganske
enkelt: kan man vinde med tårn og
to springere mod to tårne, med fgh
mod fgh?
Det er jeg faktisk tilbøjelig til at tro!
Men det gik alt for let i dette tilfælde.
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Siciliansk / B52
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Meget stilfærdigt.
	�����	���������	��������
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Efter 9... cxd4 10. cxd4 d5 11. e5
Se4 12.Sbd2 har Hvid tilsynela-
dende tabt et tempo med d-bonden,
men står alligevel meget bedre end i
en superkendt variant med e6 i ste-
det for g6.
�������������������������������	����
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14... Sc4? 15. Sxc4 bxc4 16. Ld2
duer ikke, men mod 14... Sb7 angav
jeg engang 15. Lb2 a5 16. axb5 17.
Sd4 Dxb4 18. Tb1 Db6 19. Sf5 gxf5
20. Lxf6 Dc7 21. Lxg7 Kxg7 22.
exf5 med fordel. Men i 2003 ser jeg
ikke noget klart efter 19... Dc7! Der
er angrebschancer, udmærket kom-
pensation. Men det mest direkte er
20. Sxg7 Kxg7 21. e5 dxe5 22. Lxe5
Sd6 23. Se4, og efter 23... Dd8! kla-
rer Sort sig fint.
��������
����	�����������

Selvfølgelig ikke 16... bxa4 17. Sc4.
��������������������
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Fristende og forkert. Efter 18... Lf6
19. Lg5 har Hvid initiativet.
��������������������������

Enten overså Sort 20... Lxd2 21.
Df3! –
�����������

– eller også 21... Tab8 22. Tc7!
��������������������
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Bombardementet af dårlige nyheder
fortsætter: 23... b4 24. Sxd6 Td8 25.
Sc4!
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�����

�

;����������(���������<����=��
��
��!�(�
��������������������
���������()����

����������������=��
�,�����(�������������2��������0�>�	0�����(�$



Og 24... Tc7 25. Sf6† Kh8 26. Te2.
����
�	�����	���������

Eller 26... Tc1 27. g3 Tb1 28. Kg2
b2 29. Se3 h5 30. Le5.
����������

Eller 17... Td4 28. Sxf7 Txd5 29.
Sh6† Kh8 30. Le5†!
Nu truer Lb4 og Tb4, og tiden var
knap for os begge. Jeg kastede et
hurtigt blik på 28. Sxf7 Lc3, det var
for indviklet, bl.a. 30. Sh6† Kh8 31.
g4!? Tcc8! 32. Sd2? Ta1† 33.Kg2
Td1!
����������������
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Men hvis jeg havde holdt fast ved at
undgå forviklinger, havde jeg her
spillet 29. Tb5! og vundet let.
�������������������� �������
���� ���
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Ja, av! Jeg havde jo forestillet mig
31... Kf6 32. Sxh7†.
����
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Der var ikke meget at vælge imel-
lem, f.eks. 33... f6 34. Lf8† Kg8 35.
Ld6† Kg7 36. Tb7† Kg8 37. Sf7 og
Sort er i vanskeligheder, som han
ikke kan redde sig ud af med 37...
Lc7 38. Lxc7 Td7 p.g.a. 39.. Sd6!
Endnu værre er 33... Lb4? 34. Lxb4
Txg5 35. Lf8† Kf6 36. Tb6†!
Nu burde Hvid stadig vinde med 34.
La3!
����������
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Av!
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Næppe bedst. Men Hvid må selvføl-
gelig undgå tårnafbytning.
����������	

Mine meget sparsomme Informator-
noter indeholder her en vittighed:
X h6. Altså på menneskesprog: weak
point h6. Men den der kun ta’r spøg

for spøg, bedes tage dette alvorligt
20 træk senere.
����������������� �������������������
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Det er selvfølgelig meget morsomt
for den materielt underlegne, at han
sådan kan dirigere begivenhederne.
�������������������������	���������
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Der er faktisk også gevinstchancer
med 50. g4.
����������������	����	����������	��
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Det ser ud til, at Marjanovic har sat
sig i hovedet, at h6-h5 vil han i hvert
fald ikke spille.
�������'�(� ����������� �����	�����
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Mod 58. h5 holder både g5 og Ta3
remis. Men nu truer h4-h5.
���������	��
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Parerer ikke truslen! Er h6-h5 så svær
en beslutning? Man mindes to Capa-
blanca-tårnslutspil fra 1930, men
også Leko - Anand fra 2003. I begge
tilfælde var det fgh mod fgh, plus en
hvid a-bonde, og Anand spillede til
min store overraskelse Kg7 i stedet
for h5.
Nu skal jeg jo være ærlig: Jeg har
ikke noget bevis for en hvid gevinst
efter 58... h5. Jeg ville have spillet
49. Sh3, men jeg ved ikke en gang,
om det er det stærkeste.
������� ��

En hård benægter. Men svækkelsen
af feltet f5 efter 59... g5 var betæn-
kelig.
	������� ���	�����������'�(

Mod 61... Te7 var planen 62. Tb8,
f.eks. 62... Ta5 63. Sd6 gxh5 64.

Se8† osv. Her er 63... g5 dog langt
stærkere, og derfor spiller Hvid bedre
63. Sd4.
	�����	����	�

Mod 62... Te7 angav jeg en lang
variant: 63. Sc4 Tc7 64. Se3 Tca7
65. Td8 66. Td7 T6a7 67. Se6† Kg8
68. Sc7 Tc8 69. Sed5 med afgørende
fordel. Her er Sorts 68. træk ikke det
bedste, men Hvid har for mange
smarte springerskakker i alle vari-
anter.
	�������� ���	�����������	�������� ��

Eller 65... Kg7 66. Se8† og 67. Sd5.
		��������	

Eneste træk på 6. række.
	��������� �	�	�����	���	�	�������

Herligt sådan at beherske hele bræt-
tet. Nu er Hvid pludselig ikke til-
freds med at vinde g-bonden.
Her kunne Marjanovic have opgi-
vet, men som Jens Enevoldsen altid
citerede: Han tømmer den bitre kalk
til bunden. Det drejede sig vistnok
oprindelig om noget mere alvorligt
end et skakparti: Sokrates og skarn-
tydesaft.
	�������	���������������������	�� ��
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– Det er mærkeligt med Petrosjan,
sagde Botvinnik. Hans brikker står
altid dækket.
Denne stilling opfylder dette krav.
Men efter mit næste træk har jeg fak-
tisk en ugarderet bonde!
�������"#�$%�&�

Nu til Tilburg 1979. Owens Forsvar
vil jeg overhovedet ikke prøve at
gendrive. Efter mit 5. træk befinder
vi i os i det, Tartakower i 20’erne
kaldte Dansk Angreb, p.g.a. Nim-
zowitsch. Senere bliver det nærmest
Dronningindisk, eller Dronning-
indisk med omvendte farver. Om
hængebønder må jeg sige, at dem
lader jeg gerne modstanderen have!
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Engelsk / A10

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

���������	�������������
�����	����
��


�	��������������������������������

���	8.&*	;1=�.&#	�;�*�$�;

�" ���� 939��6

�

�



��������������������
�����

Endelig!
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En snedighed. Løberen truer på a5,
så dxc5 ikke kan besvares med bxc5
– og desuden dækker den på e1!
��������������������

21... Lxf4 er meget risikabelt. Et ek-
sempel: 22. exf4 Dd6 23. Sf3 Df8
24. Txe8 Sxe87 25. bxc4 dxc4 26.
d5!
������������������	���	������������
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Nu får Hvid den stilling, han ønsker.
Jeg ved ikke, hvorfor Timman ikke
spillede 25... Sxc3 26. Txc3 b5 27.
bxc4 bxc4. Derefter giver 28. e4 ikke
noget. Det bedste er sandsynligvis
28. T3c2, med mulighederne Tb2 og
Se2-c3.
�	��
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Mod b5 er 31. Se5 ubehageligt.
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Et pudsigt mellemspil. 33. Dxc8 gi-
ver partistillingen et træk hurtigere.
Jeg havde mest tid. Altså hjælper jeg
min modstander et træk nærmere nr.
40. Men på den anden side: jeg har
fordel og ønsker ikke, at der skal ske
noget dramatisk inden kontrollen.
��������	�������	��������������
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Sort har mindre end et minut og træk-
ker hurtigt:
�������	

I næsten et kvart århundrede har jeg
anset dette for den afgørende fejl.
Men nu var Peter Heine altså på be-

søg nogle dage, og han fandt træk-
ket ‘forståeligt’!!
Stillingsbedømmelsen var vi vist no-
genlunde enige om: klar fordel for
Hvid p.g.a. hans centrum.
Hvad er der i vejen med h6? L-f8!
Det mente jeg under partiet. Og det
mener jeg stadig.
En anden del af forklaringen er selv-
følgelig, at Sorts berømmelige ma-
joritet på dronningfløjen har svært
ved at sætte sig i bevægelse.
���� ��� ����������� �	���������
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Så er vi færdige med at tale om løber-
parret. Men hvem talte om løber-
parret? Hverken Timman eller jeg er
særlig imponerede af dette par.
���� 
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Denne rejse tog nogle træk, men nu
står hesten rigtigt. Hvid er klar til at
spille e4.
Lasker havde dette at sige om de
‘hypermoderne’:
– Det er meget sjovt. Disse mestre
vil ikke spille e2-e4 i første træk, men
når de har gjort et dusin træk, siger
de triumferende, at nu truer de e4!
Nu siger jeg altså det samme, men
efter fire dusin træk.
������ �	���������	�����
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Nimzowitsch sagde om løberen:
– Den er med på noderne. Den lader
nemlig de andre arbejde for sig.
Siden træk nummer 26 har den stået
på e1, hvorfra den holdt øje med a5,
men kunne til g3 når som helst.
������ �	��������������������� �	����

��� �	�����
��� �	������������'�(

Bedre var tilsyneladende 55... Sd8
56. e5 Sf7, men med 57.Lf2 kom-
mer Hvid videre, f.eks. 57... Kd7 58.
Lh4, eller 57... fxe5 58. dxe5 Se6
59. Se2! Sc5† 60.Kc2 Sxa4 61. Sd4†
Kb7 62. Sf5.
�	�� ��� �	�����
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57. d5 Sc5† 58.Kd4 vinder også.
������ �������
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Eller 59... Sc5 60. Lxc5 bxc5 og nu
allernemmest 61. Kd3.
Men af en eller anden grund føler
jeg mig tiltrukket af hjælpematten
61. Kf5 Kf7 62. d6 Se6 63. Se4...)
	��� ��� ���	��� �������	����������
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Efter omhyggelig og gentagen be-
regning af varianten 63... Sfd6† 64.
Sxd6 Sxd6† 65. Lxd6 Kxd6 66. Kb5
osv.
Det sejeste forsvar er vel nu 63... Sh8,
men 64. Kb5 Sc7† 65. Kxb6 Sxd5†
66. Kxa5 vinder selvfølgelig.
	���������	�������"#�$%�&�

Hvad er det svære i slutspillet? Et af
mine yndlingssvar er, at ganske vist
er angrebet mindre stærkt end i midt-
spillet – men det er forsvaret sande-
lig også! Eksempelvis en sort sprin-
ger på b7, der ikke kan klare en hvid
bonde på a6.
Ulf Andersson siger, at man skal ikke
tænke i varianter, men i stillinger.
Og jeg har faktisk oplevet, at Korch-
noi, variantregnereren over alle, sag-
de om en af deltagerne i Sovjet mod
Resten i London 1984, at han for-
stod intet! Det drejede sig ikke om
en variant, men om det bedste felt til
en brik.
Med de nye hurtige betænknings-
tider bliver slutspillet forsømt. Det
synes jeg, er en skam. Hvis man fra
træk nr. 40 kun har 30 sekunder pr.
træk, hvornår skal man så planlægge
dybt og regne langt?
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v/ Steffen Pedersen

For snart 27-årige Judit Polgar er det
endnu ikke blevet til det absolutte
gennembrud blandt verdens bedste
mandlige spillere, men verdens bed-
ste kvindelige skakspiller gør jævne
fremskridt og 2003 er begyndt godt
for hende. Hun ser ud til at være ved
at stabilisere sig over et elo-tal på
2700 og har fine resultater i Wijk
aan Zee, Budapest og Enghien uden
dog at nå helt til tops i nogen af tur-
neringerne. Judits formfremgang
skyldes ikke mindst en modnet spil-
lestil, men hendes farlighed har hun
i høj grad bevaret. Det er nedenstå-
ende parti fra Budapest 2003 et fint
eksempel på:
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Fransk / C11
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Hertil er alt ganske normalt, men
Judit kommer nu med en særdeles
farlig angrebsidé, der kan vise sig at
gendrive hele sorts opstilling. Sorts
største problem er hans dårlige ud-

vikling, og i Fransk er det konkrete
problem ikke ukendt: Lc8. Sorts 9.
træk er en forberedelse til Sf6, men
10... Sf6 11. Sxf6† Lxf6 12. Df4! er
irriterende, da man ikke når 12... b6
pga. 13. De4 med dobbelttrussel på
tårnet og h7. Derfor først 10... b6.
Hvis sort nu når Lb7, står han sik-
kert fint.
����
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Tidligere har hvid spillet 12. h4, Lb7
13. Lh7†, Kh8 14. Le4, men trods
gode resultater er det ikke nødven-
digvis noget specielt. Judits idé in-
volverer et langsigtet officersoffer.
���������

Modigt, for Judit har formentlig haft
ideen med hjemmefra. Desværre er
13... Tb8 14. h4 heller ikke så tillok-
kende for sort, da 14... Lb7 (14... Sf6
15. Se5 og 14... c5 15. Df4 er ikke
rart) 15. Lxb7 Txb7 16. Dd3 frem-
tvinger ubehagelige svækkelser i
sorts kongestilling.
�������

Et fantastisk angrebstræk, der viser,
hvor forbavsende god tid, hvid har.
I første omgang skal sort tage stil-
ling til sit tårn på a8, og så kan han
ikke undgå at h-linjen efterfølgende
bliver åbnet. 14. Lxa8? g4 ville ikke
være godt for hvid, da Sf3 ikke kan
flyttes p.g.a. Lg5.
������������������	

Sort kan også forsøge at flygte med
kongen mod centrum, for eksempel
med 15... gxh4 16. g5 Kg8 17. Df4
f5, men efter 18. Lc6 Ld6 19. Dxh4
Kf7 er 20. Tde1! helt afgørende. Der
truer 21. g6†, og hvis kongen be-
træder e-linjen, kommer for eksem-
pel Ld5.
�	������� �����������
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Med computeren til hjælp får vi hur-
tigt regnet ud, hvorfor sort ikke når
at forsvare sig med 17... Th8: 18.
Txh8 Dxh8 19. Se5 De8 (19... Sxe5
20. Dxe5† Kg8 21. Dxc7 og så er
det dronningfløjen, der er efterladt
hjælpeløs) 20. Th1 Lb7 21. Sxd7
Dxd7 22. De5†, f6 23. Dh2, Tg8 24.
Lxg6, Kf8 25. Dh6†, Tg7 26. Dh8†,
Tg8 27. gxf6, osv.
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Tårnofferet, der har til hensigt at få
dronningen først i angrebet, er te-
matisk men ikke mindre flot af den
grund.
������ ������������ ��

Sort må på 8. række, da 19... Kg7 jo
blot besvares med 20. Dh6†. Dette
er den egentlige pointe og besvarer
spørgsmålet om, hvorfor hvid ikke
blot spillede 18. Dh2: da kunne sort
forsvare sig med Th8.
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Sort er sluppet med forholdsvis be-
skedne materialetab, men kampen er
ulige, da sorts officerer slet ikke
matcher den magtfulde hvide dame,
der nemt angriber både dronning- og
kongefløj. Sort opgav.
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Helsinge Skakklub - Skolernes Skakklub 5-3

Peter Heine Nielsen - Davor Palo ½-½
Lars Schandorff - Karsten Rasmussen ½-½
Emanuel Berg - Jan Sørensen ½-½
Steffen Pedersen - Henrik El-Kher ½-½
Klaus Berg - Jens S. Kjeldsen 1-0
Tomas Hutters - Mads Boe ½-½
Niels Jørgen Fries Nielsen - Uffe Vinther-Schou ½-½
Simon Bekker-Jensen - Finn Pedersen 1-0

Helsinge Skakklub er danmarksmester i holdskak for
tredje år i træk efter at have besejret Skolernes
Skakklub, Århus, 5-3, i omkampen om førstepladsen
i 1. division. Med samme cifre sikrede Nørresundby
sig oprykning til 1. division med omkampsejr over
Jetsmark. Partistof i et senere nummer.
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Hvid har slået på d6. Slå igen?
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Sort angriber – en bonde!
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To-tre brikker står i slag!
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Springeren er kommet
langt frem!
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Løber for 3 bønder. Gevinst?
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Fribonden vinder, ikke?
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Springerafbytning?
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Hvid har tilbudt remis. Modtage?
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Sort vil gerne rokere.
Hvad kan man drille ham med?
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DM 2001: 1. Svend Erik Kramer,
Padborg, 11, 2-3. Peter Bisgaard,
Aabybro, og Tonny Christiansen,
Hinnerup, 8½, 4-6. Eskild Jørgen-
sen, Ringsted, Klaus H. Johnsen,
Veflinge og Allan Ringsborg, Skov-
lunde, 8, 7. Øjvind Hansen, Sønder-
borg, 7, 8. Kaj Vermehren, Vedbæk,
6½, 9. Henrik Andersson, Køben-
havn, 5½, 10-11. Bjørn Laursen,
Rask Mølle og Finn Kristensen,
Sisimiut, 5, 12. Knud-Erik Lylloff,
Ørbæk, 4, 13. Peter C. Pitters, Brø-
rup, 3½, 14. Niels  H. Willumsen,
Nørresundby, 2½.

Peter Lindegaard
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1. Svend Erik Andersen, Taastrup,
7½, 2. Niels Bertelsen, Brøndby, 7,
3. Aksel Ros, Hillerød, 6, 4. Michael
Madsen, Rudkøbing, 5½, 5. Ejnar
Møller Kristensen, Esbjerg, 5, 6. Stig
Dresling, Farum 4½, 7. Aage Juste-
sen, Nr. Alslev, 4, 8. Jens L. Hot-
trup, Birkerød, 3, 9. Kurt Stoltze, Ø.
Ulslev, 2½, 10. Martin Møller,
Brønshøj 0.

Peter Lindegaard

5&���!	*	�����
Som tidligere nævnt i disse spalter
har ICCF ændret tilmeldingsproce-
duren for VM-semifinaler. Førhen
udskrev man turneringerne hvert
2-3.år og med en fast tilmeldings-
frist. Nu er man gået over til løbende
tilmeldinger og starter.

Vindere af M-klasser og/eller
SIM-ere kan løbende tilmelde sig til
undertegnede. Har man kvalifikatio-
ner fra andre turneringer, gælder det
samme.

Danmark har i 2003 ikke mindre
end tre fripladser. Interesserede i
disse kan tilmelde sig til mig senest
1. september, hvorefter pladserne vil
blive fordelt. Der er grupper både
med almindelige post og med email.

Der vil ved udtagelsen blive ske-
let til aktuel ICCF-rating og hvor-
vidt man tidligere har benyttet lig-
nende fripladser.
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Bestyrelsen for Peter Kornings
Mindefond, der består af fhv. for-
mand for Dansk Skak Union Ole
Block, fhv. formand for Århus Skak-
klub, hovedkredsformand for 6.
hovedkreds Aage Olsen og fhv. se-
kretær i Dansk Skak Unon Hans
Raahauge, har i overensstemmelse
med fundatsen uddelt legatportioner
for år 2003 med 10.000 kr. til Dansk
Skak Union, 10.000 kr. til Århus
Skakklub og 5.000 kr. til Dansk
Skak Unions Korrespondanceskak.

Hans Raahauge

Kontakt:

Søren Peschardt, Rødkælkevej 368,
2600 Glostrup. Tlf. 43 45 20 39.
Email: k-skak@skak.dk.
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‘Findes der et sted, hvor man kan
spille skak om dagen?’

‘Hvor køber jeg et skakspil eller en
begynderbog?’

‘Er der et sted, hvor jeg kan kikke i
News in Chess og andre tidsskrif-
ter?’

‘Kan jeg låne nogle åbningsbøger,
så jeg ikke skal købe dem?’

‘Hvor og hvornår afholdes der skak-
foredrag og undervisning med
kendte og dygtige skakspillere?’

‘Hvor i København findes der en
skak-café?

Svaret på alle disse relevante spørgs-
mål er desværre, at et sådant sted ikke
findes i hovedstadsområdet. For ca.
10 år siden eksisterede Skakhuset i
Studiestræde i København som en
slags mødested. Desværre lykkedes
det ikke for vores organisationer at
overtage driften af Skakhuset, da den
private ejer valgte at sige stop. Dette
er meget beklageligt, og har medført
at skakspillere enten skal i private
boghandeler for at købe skakmateriel
og -litteratur, eller må ty til den i
øvrigt udmærkede og opgraderede
internethandel i Dansk Skaksalg.

Men nu er minimum to klubber i
København gået i gang med at for-
søge at skabe et Skak-Center i Kø-
benhavn, der gerne skulle rumme
svaret på de førstnævnte spørgsmål.

Skakforeningerne ØBRO og AS04
har længe forhandlet om at sammen-
slutte klubberne i et nyt fælles skak-
lokale, der skal rumme en ‘overbyg-
ning’ med et center åbent for folk fra
‘gaden’ og for andre klubmedlem-
mer.

Ideen er at skabe et ‘institut’, der
skal rumme mange af de aktiviteter,
som den enkelte klub ikke har kræf-
ter og økonomi til. Virkeliggørelsen
af noget af dette findes allerede i
Chess House i Århus, og f.eks. på
Manhatten i New York, og flere an-
dre hovedstæder har ligeledes én stor
‘skak-metropol’.

Ud over at være spillelokale for
flere indlejede klubber på deres fa-
ste klubdage, skal skakcentret ud-
mærke sig med præsentable og cen-
tralt beliggende lokaler. Lad os prøve
at forestille os en tilfældig eftermid-
dag i Skak-Center København:

Det første, du ser på afstand, er et
mindre, men flot reklameskilt. Tæt-
tere på ser du i vinduerne nogle flotte
plakater og et demo-bræt med ugens
opgave, hvor løsere kan vinde et
gavekort til butikken med varer fra
Dansk Skaksalg. Inde i butikken får
du et hurtigt overblik over artiklerne,
hvor du kan tage brikker og bøger i
hånden og mærke på kvaliteten og
se på indholdet.

Du kan selvfølgelig sætte dig i en
behagelig lænestol for nærmere stu-
dier – med en frisklavet kop kaffe
og et stykke nybagt kage ved siden
af dig.

Er du her ikke for at købe, kan du
gå ind i biblioteket med mange tit-
ler, hvor du – ligesom på et alminde-
ligt bibliotek – kan finde hvad du
søger, enten på hylderne eller via
inventarlisten, som du måske alle-
rede har smugkikket på hjemme-
siden, hvor du kan bestille bogen.

Efter du forhåbentlig har fundet
hvad du søgte, vil du lige tjekke,
hvordan det går Ivanchuk i Sigeman-
turneringen i Malmø / København,
hvorfor du sætter dig ved en af
PC’erne med ADSL.

Du vil samtidig godt ha’ resulta-
tet fra DM i Horsens med hjem, hvor-
for du lige printer siden ud – i farver.

Dit besøg har trukket længere ud
end beregnet, og nu er du sulten, så
du bestiller dagens suppe med brød
til en 20’er. Du indtager det lidt spar-
tanske, men velsmagende måltid,
mens du ser nogle ‘hajer’ smide om
sig med brikkerne i en lyn-turnering.

Mens du spiser, ankommer delta-
gerne til skaktræningen – dejligt at
se såvel børn som voksne med for-
ventningsfulde øjne. De haster ind i
undervisningslokalet, hvor du lige
kan ane overheadprojektoren og det
elektroniske demo-bræt.

Tiden flyver, og du skulle have
været hjemme for længst; – du fin-

der husets telefon og melder din for-
sinkede hjemkomst.

Imens ser du på opslagstavlen, at
der på torsdag skal være foredrag
med vinderen af landsholdsklassen i
2003: ‘Hvorfor vandt jeg?’ Hende
kunne det være interessant at høre.
Desuden hænger der et opslag:
‘Videoaften med optagelsen fra te-
maaften på DR2 d. 14/4 om skakkens
mestre’.

På vej ud møder du en gammel
bekendt og får en hyggelig sludder...

Dette kunne være en tilfældig ef-
termiddag i Skak-Center Køben-
havn. Og det kan realiseres, hvis vi
tør og vil sætte kræfter og økonomi-
ske midler af til det. De to skak-
klubber kan ikke bære økonomien
selv – vi må have hjælp fra offent-
lige myndigheder, fra andre klubber
og vores hovedorganisationer. Så-
vel vores hovedkreds som DSU bør
være interesseret i, at dansk skak har
et flot ‘ansigt’ udadtil i hovedstads-
området.

Det er vigtigt i disse medlemstil-
bagegangstider, at dansk skak tæn-
ker udadvendt og er på højde med
tidens krav. I bridgeverdenen er der
således allerede to centre i Stor-
københavn, og de har medlems-
fremgang. I Århus har Chess House
tilsyneladende fungeret godt i et par
år; – vi bør også have noget lignende
på Sjælland!

For fællesudvalget:

Christian S. Christensen, ØBRO,
heraklit@ofir.dk

Erik Hedegård, AS04,
formand@as04.dk
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13210.
Jean-Marc Loustau,
Frankrig. Originalopgave.
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Mat i 2 træk. C+  9+11

13211. H. Bernleitner
& H. Zajic, Østrig.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 2 træk.
4 løsninger. C+  4+10.

13212.
Oleg Paradsinski,
Ukraine. Originalopgave.
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Selvmat i 18 træk. 4+3

13213.
Heinrich Bernleitner,
Østrig. Originalopgave.
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Hjælpemat i 2 træk. C+ 7+8
A: diagram. B: Le6�e2.
C: Lg3�c3. D: Ta8�h8.
E: fra D Sb6�e5.
F: fra E Lg3�c3.
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Månedens opgaver
Atter lutter originalopgaver – denne
gang fra problemister i Østrig,
Ukraine og Frankrig.

Udskudt løsning til nr. 3
13204. (Schmidt) 1. Ta1 Lf4 2. Ta8
Lxh2 3. Th8 Lxe5† 4. Kf8 Lxh8 pat.
Det sorte tårn besøger de fire hjør-
ner. Dette var temaet i det svenske
problemblad „Springaren“s jule-
turnering 2002. Opgaven opnåede
ikke placering, hvorfor den var
fritstillet til original udgivelse andet-
steds – og det skete så i Skakbladet,
2003, nr. 3.

Løsninger til nr. 4
13206. (Hansen) Forførelse: 1. Dg8?
Truer både 2. Db8‡ (a), 2. Dh7‡ (b),
2. Dh8‡ og 2. Dg3‡. 1... g1(D) 2.
Dxg1‡ c). Men 1... Tc3! Løsning:
1. Db1! Truer 2. Dg1‡ (c). 1... Sd1

Dom for 2-trækkere 1997-99
ved Henrik Juel blev afsagt i Skak-
bladet 2000, nr. 5.
Dom for hjælpematter 1997-99
ved Steen Christensen blev afsagt i
Skakbladet 2000, nr. 4.
Dom for hjælpematter 2000-2002
er for tiden under udarbejdelse af
Steen Christensen.
Dom for studier 1997-2002
er for tiden under udarbejdelse af
Kaare Vissing.

Der arbejdes for tiden med at finde
dommere til „2-trækkere 2000-
2002“, „3-trækkere 1997-2002“,
„flertrækkere 1997-2002“, „selv-
matter 1997-2002“ og „retrograd
opgaver 1997-2002“.

Udskrivning af
kompositionsturnering
Skakbladet udskriver flg. komposi-
tionsturneringer, der løber i to hhv.
fire år:

• 2-trækkere 2003-2004
• Hjælpematter 2003-2004
• 3-trækkere 2003-2006
• Flertrækkere 2003-2006
• Selvmatter 2003-2006
• Studier 2003-2006
• Retrograd opgaver 2003-2006

Fantasibrikker accepteres ikke.

2. Db8‡ (a). 1... Tc1 2. Dh7‡ (b).
Trusler og variant i forførelsen rea-
liseres i trussel og varianter i løsnin-
gen.
13207. (Løppenthin) 1. Sg4! Truer
2. Te3‡. 1... Txc3† 2. Sxc3‡ (kryds-
skak). 1... Sd3† 2. exd3‡ (kryds-
skak). 1... Lf4~ 2. Lc6‡. 1... Lxd6†
2.Sxd6‡ (krydsskak og sammen med
foregående variant fortsat forsvar).
1... g2 2. Sf2‡ (linielukning med fri-
gørelse af felt) 1... Sexf3/Seg2 2.
Db1‡ (linieåbning). 1... Shxf3/Shg2
2. Dh7‡. (linieåbning). Opgave med
rigt taktisk indhold. Særlig smuk er
de sorte springerens åbning for hvids
dronning ad 1. række hhv. h-linien.
13208. (Hansen) 1. Dh8! Truer 2.
Dh1‡. 1... b1(D) 2. Dc3† Dc2 3.
Dxc2‡. 1... b1(S) 2. Da1 Kd1 3.
Dxb1‡. I nøgletræk, trussel og vari-
ant når hvids dronning tre hjørner.
3-trækker og miniature er sjældent
for en debut.
13209. (Hansen) A: 1. b5! e6 2. Sd6
Ka7 3. Tc6 Ka8/Kb8 4. b6 Kb8/Ka8
5. Tc8‡. B: 1. Tb5! e5 2. Se7 (Truer
3. Sc6 efterfulgt af 4. Tb8‡) 2... Ka7
3. Sc6† Ka6 4. Tb8 e4 5. b5‡. Efter
to stille nøgletræk, begge til b5, men
med forskellige brikker, tvinges sort
til at flytte e-bonden, hvorpå hvids
springer kan gå til d6 hhv. e7.

Skakbladets kompositions-
turneringer 1997-2002
De seneste seks års originalopgaver
i „Problemskak“ har givet anledning
til flg. kompositionsturneringer, der
har løbet i tre eller seks år:

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

Skakbladet komplet 1904-75,
indb., (også de ældste årgange i
originaludgaven), Karlsbad
1929, i alt 400-500 bøger –
N. Granberg, tlf. 49 13 64 21.



�� ���� 939�,-

Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skak-
håndbogen.

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

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

� = Koordineret turnering
� = Hurtig- og lynskak
� = Juniorturnering
� = Andre arrangementer
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21/7 - 25/7. – Fem hverdagsaftener i
uge 30 – pæne præmier. Se i nr. 4.
Tilmeldingsfrist 14/7, til Willy M.
Nielsen, tlf. 86 99 24 61, email:
wmn@ofir.dk.
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25/7-27/7. – Bornholms Skakklub
indbyder til  5 runders koordineret
turnering, der afholdes i Aakirke-
byhallen, Grønningen 3, Aakirkeby i
tidsrummet 25-27/7 2003. – Se skak-
bladet nr. 4/2003. Se også http://
www.bornholms-skakklub.dk. – Til-
melding  senest 20/7 til Per Rasmus-
sen, tlf. 56 49 51 13, email: post@
8-hk.dk.
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2/8. – Haderslev skakklub indbyder
til de 1. Sønderjyske mesterskaber i
lynskak under åben himmel. –
Spillested: Haderslev centrum – Gra-
vene – Tidspunkt: Turneringen af-
vikles lørdag den 2. august i tids-
rummet kl. 10 - ca. 15.30. – Tur-
neringsform: Som udgangspunkt spil-
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9. august 1933  – 0���� – 9 august 2003

Hurtigskak og Reception
9. august 2003

Hurtigskak
I anledning af klubbens 70 årsdag indbyder vi til en lille rask hurtig-
turnering over 7 runder med en 25 minutters betænkningstid pr. næse
pr. parti. Spillested: Borgeskovskolen Aula B, Ringvej 1, 5800 Nyborg.
Røgfri.

Vi starter kl. 10.00 og forventes færdig kl. 17.30, derefter præmie-
uddeling. Tidsplan: Runde 1-2-3 kl. 10-11-12, og runde 4-5-6-7
kl. 13.30-14.30-15.30-16.30. Der spilles efter FIDE’s regler for hurtig-
skak, i 8-mands grupper, nederst måske Monrad, ved ligestilling deles
præmierne. Indskud: 50 kr.

Der er gratis morgenkaffe og rundstykker til deltagerne.
Præmier: Hele indskuddet og måske lidt mere!!!
To præmier i hver gruppe.
Tilmelding, senest 5. aug. til Erik G. Andresen tlf. 65 35 10 08.

Reception
Fra kl. 15.00 afholder vi reception for alle vore mange venner og be-
kendte i skakverdenen, medlemmer i de fynske skakklubber er vel-
komne, der vil blive budt på lidt godt til gane og drøbel. Så vil du ikke
spille skak, så kom og hyg dig, mød venner fra andre klubber og følg
evt. de sidste spændende runder af hurtigskakturneringen og vær med
til at gøre dagen og præmieoverrækkelsen festlig.

les der alle-mod-alle i to grupper med
15-20 deltagere. – Indskud: 125 kr.
dog skoleskakspillere 50 kr. – Præ-
mier: Minimum 100 % af indskuddet
går til præmier. Der garanteres en 1.
præmie på 1500 kr., 2. præmie 700
kr. + rating præmie 500 kr. i hver
gruppe. + præmie til den bedste skole-
skakspiller i hver gruppe + gavekort
præmier + forskellige sponsor-
præmier. – Tilmelding: Senest man-
dag den 28. juli til enten Lars Hansen
tlf. 74 53 60 71 eller Allan Hye 74 57
66 14 eller, hvis det muligt, pr. mail
til haderslevskakklub@sol.dk. – I
øvrigt: Haderslev by sørger for gode
rammer, idet der i byens centrum i
dagene 1-2. august inviteres til ver-
dens musik festival.
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3/8. – Brabrand Skakklub indbyder
til hurtigturnering i vores nye lokaler
på Lokalcenter Brabrand, Voldbæk-
vej 92, 8220 Brabrand. – Der spilles
7 runders Monrad med 30 minutters
betænkningstid. – Der spilles i 8-

mands grupper. Nederste gruppe evt.
monrad. – Spilletid kl. 10.00-19.00.
– Der vil være kantine på spillestedet.
– Indskud 100 kr., 100 % til præmier.
– Tilmelding senest d. 27/7 til Mi-
chael R. Nielsen, tlf. 86 25 15 22 eller
litramrn@aarhusmail.dk. – Se også
www.daimi.au.dk/~herborg/brabrand.
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4/8 - 6/10. – Mandagene 4/8, 11/8,
25/8, 8/9, 15/9, 29/9 samt 6/10 afhol-
der Skakforeningen Øbro sin 3.
kaosturnering, ‘spil når du vil’, i alt 7
runder over 10 uger. Du behøver ikke
at deltage i mere end én runde. – Hver
runde starter kl. 19.30 og man skal
tilmelde sig på spilleaftenen senest
kl. 19.15. – Spillested: Øbro’s loka-
ler, Rosenvængets Allé 31, kld., 2100
Kbh. Ø. – Indskud: 30 kroner for før-
ste runde – 20 kroner for hver af de
følgende fem runder. – Præmier: Hele
indskuddet minus EMT-afgift. Ra-
tingpræmier. – Betænkningstid: 1 ti-
me og 45 min. til 40 træk – herefter
15 min. til resten. – Turnering rates
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dansk, men den Elo-rates ikke. – Læs
mere på Øbro’s hjemmeside: www.
oebroskak.dk – her findes reglerne for
rundelægning mv.
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7/8 - 18/9. – Hermed indbyder vi til
vores Sen Sommer Turnering, der
inddeles i 3 grupper. – Elo-rates. Max.
60 deltagere. Gruppe A: fra 1900 og
op. Gruppe B: 1600-1899. Gruppe C:
under 1600. Ved mange deltagere i
gruppe C deles den i to lige store grup-
per efter rating. – Spilletid: Start tors-
dag 7/8 og 6 efterfølgende torsdage.
Start kl. 19.00. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer + ½ time til resten. –
Bemærk: Rygeforbud i spillelokalet.
– Spillested: Frederikssundsvej 118
A. – Indskud: 120,- kr., betales 7/8
inden 1. rundes start. – Tilmelding:
senest 1/8 til Carsten Petersen tlf. 36
47 31 33 (hverdage bedst mellem
20.30 og 22.30), email: b.s.f@post.
tele.dk, eller Niels Erik Andersen tlf.
38 79 06 39.
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11/8 - 25/8. – Nykøbing F. Skakklub
indbyder til den årlige sæsonop-
varmning i klubbens lokaler på Eng-
boulevarden 42 i Nykøbing F. (lige
over for stationen). – Turneringen er
en 9 runders hurtigturnering efter
Monrads system med 30 minutter pr.
spiller pr. parti, og der spilles tre run-
der hver aften. – Turneringen afvik-
les mandagene 11/8, 18/8, og 25/8
2003. Hver dag startes kl. 19.00. –
Turneringsindskud på 90 kr. betales
den første spilledag. – Præmier: 20
kr. pr. vundet parti og 10 kr. pr. re-
mis. – Tilmelding senest søndag d.
10/8 2003 til: Jens Petersen, Gl. Lan-
devej 20, 4891 Toreby L, email: jpeter
@petersen.mail.dk, tlf. 54 86 92 03.
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13/8 - 24/9. – Skakklubben Sydky-
sten indbyder til Køge Bugt 2003. –
Spilledage Onsdagene 13/8, 20/8,
27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 2003. –
Spillested: Solrød Skole, Højager-
vænget 33, 2680 Solrød Strand. –
Starttidspunkt kL. 19.00. – Antal:
Maximum 64 deltagere. – Form: Alle-
mod-alle i 8-mands grupper, neder-
ste gruppe eventuelt Monrad. – Ind-
skud kr. 150,00, betales på Syd-
kystens turneringskonto i BG-bank
(giro) 1-697-3416 senest 8 dage efter

tilmelding, registrering godkendes
først ved betaling. Titelholdere ingen
indskud. – Spilletid: 2 timer til de
første 40 træk, derefter ½ time + op-
sparet tid til resten. – Præmier: 1. præ-
mie 600 – 2. præmie 400 – 3 præmie
300. – Elo-rating: De enkelte grup-
per Elo-rates, hvis betingelserne er
opfyldt. – Tilmelding: Senest søndag
d. 10. august 2003 til Svend Dalsø på
tlf. 28 21 67 17 eller på mail:
emt@sydskak.dkemt@sydskak.dk. –
Rygning er ikke tilladt i spille-
lokalerne, der henvises til de tilstø-
dende fælleslokaler.
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15/8-26/9. – Nyborg Skakklub ind-
byder igen til koordineret turnering
på Borgeskovskolen, Aula B, Ring-
vej 1, 5800 Nyborg. – Turneringen er
med Albani GP. serien. – Spilledag:
Fredage 15., 22., 29. august, 5., 12.,
19. og 26. september. – Alle dage star-
tes kl. 19.00. – Betænkningstid: 2 ti-
mer til 40 træk + ½ time til resten +
opsparet tid. – Der spilles efter FIDE’s
regler for koordinerede turneringer.
– Turneringsform: 8-mands grupper
alle-mod-alle, nederste gruppe evt.
som Monrad-gruppe. Elo-rates hvis
betingelserne er til stede. – Indskud:
150 kr. juniorer til det 20 år. 100 kr. –
Præmier: Mesterklasse, gennemsnit
over 1900 i rating. 1500/700/300. –
Basisgrupper: 600/400/200. – Ved li-
gestilling deles præmierne. – Ryg-
ning: Der må kun ryges udenfor eller
i skolens rygelokale. – Tilmelding:
Senest søndag den 10. august til Erik
G. Andresen tlf. 65 35 10 08 eller
Svend Veise tlf. 65 31 66 29. – Der er
velassorteret kantine med rimelige
priser, til rådighed. – God sommerfe-
rie og på gensyn den 15. august.
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16/8. – Hermed indbydes til hurtig-
skak for ‘2-mandshold’ lørdag den
16. august. – Max. 30 par. – Spille-
sted: Frederikssundsvej 118 A. –
Turneringsform: 8 runder nordisk
med start kl. 10.00. Parrene melder
sig senest 9.40. Betænkningstid 20
min. pr. spiller pr. parti. – Præmie-
uddeling ca. 19.00. – Indskud: Pr. par
200 kr. – Bemærk, som noget nyt:
Rygeforbud i spillelokalet under run-
derne. – Tilmelding: senest 15/8 til
Carsten Petersen tlf. 36 47 31 33 (hver-
dage bedst mellem 20.30 og 22.30),

email: b.s.f@post.tele.dk, eller Niels
Erik Andersen tlf. 38 79 06 39.
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16/8. – Brørup Skakklub indbyder
igen i år til denne traditionsrige hur-
tigturnerng, hvor skakspillere mødes
i en dyst om de flotte præmier. – Tids-
punkt: Lørdag den 16. august kl. 9.00
- ca. 19.00. – Form: 7 runder Mon-
rad. ½ time pr. spiller pr. parti. Der
spilles i grupper efter rating, såfremt
deltagerantallet gør det muligt. – Præ-
mier: Alle grupper: 1. præmie 1500
kr., 2. præmie 800 kr. Øvrige præ-
mier efter deltagerantal. – Indskud:
130 kr. – Spillested: Byagerskolen
(ved Brøruphallen), Byagervej 5,
6650 Brørup. – Forplejning: Kan kø-
bes på spillestedet til rimelige priser.
– Tilmelding: Senest den 13. august
2003 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, Brø-
rup Skakklub.
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Grindsted Skakklub indbyder, i
samarbejde med Den jyske Spare-
kasse, hermed til en 5-runders
koordineret EMT-turnering!

Turneringsform: 6-mands alle-
mod-alle + evt. Monrad i nederste
gruppe.

Spillested: ‘Mødestedet’, Nygade
29, 7200 Grindsted.

Spilletider: Onsdag d. 10/9, 17/9,
24/9, 1/10 og 8/10 kl. 1900.

Betænkningstid: 2 timer til 40
træk + ½ time + opsparet tid til
resten af partiet.

Indskud: Kun kr. 50,-.

Præmier: 1. præmien i alle grup-
per er kr. 500,-.

Tilmelding: Senest man. d. 1/9 til
Lars W. Pedersen (tlf. 75-310813,
email: larswp@post3.tele.dk), el-
ler Jørn P. Adolphsen (tlf. 75-
324257), eller klub-sitet http://
forening.bynet.dk/grindsted/gsk.
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Espergærde Skakklub indby-
der til 7-runders koordineret
turnering.

Spillested:
Tibberupskolen, Idrætsvej 19,
Espergærde.
Tæt ved Espergærde station.

Spilletider:
7 på hinanden følgende man-
dage kl. 19.00-24.00 med
1. runde den 18. august.

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

Turneringsform:
Fortrinsvis 8-mands grupper.

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

Tilmelding:
Senest mandag den 11. aug. til:
Ebbe Kallenberg, tlf. 45 76 71
53 evt. 40 41 71 57, email:
helle.primdahl@get2net.dk.
Oplys navn, klub, rating, fød-
selsdag og telefon nr.

Præmier:
100% af indskuddet.

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

Kantine:
Yderst velassorteret kantine på
spillestedet.
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18/8 - 29/9. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring i klubbens lokaler umiddelbart
efter sommerferien. Turneringen af-
vikles over 7 mandage. Der spilles i
én gruppe efter Schweizersystemet.
– Spilletidspunkter: Mandagene
18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9,
alle dage kl. 19-24. Urene startes præ-
cis kl. 19.00. – Betænkningstid: 2 ti-
mer til 40 træk, derefter ½ time + evt.
opsparet tid til resten af partiet. –
Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Ho-
vedgade 172, 2730 Herlev (indgang
fra J. E. Pitzners Vej). Bus 350S kø-

rer 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 ind-
skud: Telefonisk tilmelding til Ken-
neth M. Nielsen, tlf. 44 91 30 30, se-
nest d. 10/8 2003. Hurtig tilmelding
anbefales pga. max. 36 deltagere.
Indskud betales ved 1. runde. – Be-
mærk: Der må ikke ryges i spille-
lokalet.
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23/8. – Nørre Aaby Juniorskakklub
har herved fornøjelsen igen at invi-
tere til hold-lyn lørdag, den 23/8 kl.
11.00 – 17.30. Efter en "forrygende"
succes sidste år, har vi besluttet at
gentage/forbedre denne, bl.a. ved at
være noget før ude med indbydelsen
samt rykke tidspunktet ca. 14 dage.
Vi håber derved at få lidt flere tilmel-
dinger end sidste år. Sidste års vin-
dere "EX UND HOPP" har allerede
sagt ja, og med et snit på  ca. 2150 i
rating, er det tyske mandskab mulig-
vis favorit til at løbe med sejren igen
i år. – Men som nogle opdagede sid-
ste år, har alle en chance for at vinde
en præmie, (der vil være  præmie til
ca. hvert 4 mandskab). – Betænk-
ningstiden er 5 min pr spiller pr parti.
– Turneringsform: Afhængig af del-
tagerantal, men dette er, hvad vi sti-
ler imod: Først 10 runder efter
Monrads system. Herefter inddeles
holdene efter placering i 8-10 holds
grupper. Dernæst alle-mod-alle, hvor-
efter præmiesummen, der vil udgøre
det samlede indskud, fordeles med
60% til vinderen og 40% til nr 2 i
hver gruppe. Knap så stærke hold har
således også en pæn chance for ge-
vinst. – Spillested: Nørre Aaby Kom-
muneskoles Samlingssal. Der er ry-
geforbud i spillelokalet, rygerum
forefindes. – Indskud : 200 kr. pr.
hold. – Forplejning: Øl & vand, samt
slik og frugt, kan købes til rimelige
priser. Til frokost serveres en pæn stor
buffet til den nette sum af kun 75 kr.
Denne skal forudbestilles). Kaffe/the
er gratis. – Tilmelding: Senest man-
dag den 19/8 til Arne Madsen 64 42
32 18 eller Carsten Sørensen 64 42
19 00 eller via klubbens hjemmeside:
www.juniorskak.dk. – Husk evt.
forudbestilling af buffet. Vi ses i
Nørre Aaby....

�"����!�������	,�
� �

23/8. – K41 indbyder til 8-runders
hurtigturnering for 2-mands hold, 20
min pr. spiller pr. parti. Der spilles i
en stor gruppe med præmiegrupper a
la fredagslyn. – Spilledag: Lørdag den
23. august 2003 fra kl. 10.00 til kl.
18.00. – Spillested: K41, Mellem-
toftevej 11, 2500 Valby. – Indskud:
Pr. hold 200 kr., som betales ved
turneringsstart. – Præmier: Mere end
100% af indskuddet!! – Tilmelding:
Senest 20. august, skriftligt eller pr.
mail, til Roland Greger,  Toftagervej
23, 2700 Brønshøj, rrg@ateam.dk
med navne, ratingtal og holdnavn. –
OBS: Max. 22 hold!
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23/8 - 31/8. – Endnu en gang har
Vanløse Skakklub fornøjelsen af at
invitere til skaklige aktiviteter i som-
mertiden... i år dog først i sensomme-
ren da lokalerne har været under
ombygning. – Vi indbyder derfor til
EMT i Menighedshuset, Ålekistevej
156, 2720 Vanløse. – Bemærk: Ry-
geforbud i spillelokalet. – Spilleda-
ge: 23-24/8, 26-27/8 og 29-31/8, hver-
dage fra 18.00 - 24.00, lørdag/søn-
dag fra 14.00 - 20.00. – Form: Mester-
klasse + basisgrupper med ca. 20 spil-
lere efter rating. – Mesterklassen for-
ventes Elo-ratet. 7-runder Monrad, 40
træk på 2 timer, derefter 1 time +
opsparet tid pr. spiller til resten. –
Præmier: 1.præmie i mesterklassen
1500 kr. samt fine gruppe- og rating-
præmier. Som sædvanlig går mindst
hele indskuddet minus EMT-afgift til
præmier. – Tilmelding: Senest 17/8
til Morten Møller Hansen, tlf. 23 32
52 35, e-mail: skak@inweb.dk. – Ind-
skud: Kr. 150,- indbetales på giro 6
47 84 33, Ole Lergren, Nedertoften
29, 2.th., 2720 Vanløse. – Oplys:
Navn, klub, rating, fødselsdato og
tlf.nr. – PS: Som sædvanlig byder
køkkenet på kaffe/kage, øl/sodavand,
håndmadder, pølser og andre læk-
kerier!
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25/8 - 1/9. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til 6 runders
hurtigturnering på følgende mandage.
Runde 1-3 mandag den 25/8, og runde
4-6 1/9. Med start kl. 19.30. – Spille-
sted: Vejlby Sognegård, Vejlby Cen-
tervej 25, 8240 Risskov. – Rygning:
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I anledning af, at Århus Skakklub blev stiftet i 1903, indbydes der
til Festugeturnering med forhøjet præmiesum.

Der spilles 7 runder efter FIDE-schweizer-system, i tre grupper,
Mester (>1900), Basis 1 (1500-1899) og Basis 2 (<1500).
Der spilles efter FIDE’s regler for skakspillet. Der Elo-rates hvis
betingelserne er opfyldt. Alle tre grupper spiller i røgfrie lokaler.

Præmier:
Mester: 1. pr. 5000 kr., 2. pr. 2000 kr., og 3. pr. 1000 kr.
Basis 1: 1. pr. 1500 kr., 2. pr. 700 kr., og 3. pr. 400 kr.
Basis 2: 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr., og 3. pr. 300 kr.
Øvrige præmier afhængig af deltagerantallet.

Indskud:
Kr. 175 inkl. EMT-afgift i alle klasser. GM, IM, WGM, WIM gratis.

Betænkningstid:
2 timer til 40 træk og en halv time til resten.

Termin.
1. runde: Fredag 29. august kl. 18.00
2. runde: Lørdag 30. august kl. 13.00
3. runde: Søndag 31. august kl. 13.00
4. runde: Torsdag 04. september kl. 18.00
5. runde: Fredag 05. september kl. 18.00
6. runde: Lørdag 06. september kl. 13.00
7. runde Søndag 07. september kl. 13.00

Spillested
Sct Annagades Skole, Ingerslevs Boulevard 2, 8000 Århus C.

Tilmelding
... med navn, klub, fødselsdato, rating og kontaktinfo senest den
20.08 til:
Torill Hagesæther, email: webmaster@aarhusskakklub.dk,
eller Anders Sønderby, tlf. 87 45 10 27

Deltagerlisten vil fra 28.07 blive løbende opdateret på
www.aarhusskakklub.dk/festuge.htm

Der vil være en velassorteret kantine på spillestedet.

Ingen rygning i spillelokalerne. –
Betænkningstid: 30 min. – Indskud:
50 kr. – Præmier: 1. pr. 1000 kr., 2.
pr. 500 kr. Bedst under 1500: 500 kr.
– Turneringsform: Monrad-gruppe. –
Tilmelding: Jørgen Thinggaard, tlf.
86 74 01 33 / 29 23 00 62. – Tilmel-
dingsfrist: Senest 18. august 2003.
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25/8 - 22/9. – Spilledage: Mandag-
ene 25/8, 1/9, 8/9, 15/9 og 22/9 2003.
– Spillested: Aktivhuset Olsbækken,
Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.

Starttidspunkt: Alle dage kl. 19.30. –
Antal: Maximum 42 deltagere. –
Form: Schweizer modificeret. – Ind-
skud Kr. 25,00. Titelholdere ingen
indskud. – Spilletid: 2 timer til hele
partiet. Præmier: Ingen. – Elo-rating:
Turneringen Elo-rates, hvis betingel-
serne er opfyldt. – Tilmelding: Se-
nest fredag d. 22. august 2003 til Thor-
kild Thomsen, Koglevej 14, 2680
Solrød Strand, tlf. 56 14 35 79, email:
mo@greveskakklub.dk eller tbt@
e-far.dk. – Rygning er ikke tilladt i
spillelokalerne, der henvises til de til-
stødende fælleslokaler.
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25/8 - 6/10. – Assens skakklub ind-
byder til 7 runders koordineret EMT,
7 mandage med start 25. august. Til-
meldingsfrist 19. august. – Se indby-
delse i kommende nr. af Fynsk Skak.
Evt. www.go.to/ussing.
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26/8 - 23/9. – Fredericia Skakklub
indbyder hermed til den 7. Byturne-
ring i koordineret EMT i Fredericia.
– Spilledage: Tirsdagene den 26/8,
2/9, 9/9, 16/9 og 23/9. – Spillested:
Alléskolen, Nørre Allé 5, 7000 Fre-
dericia. – Spilletid: Kl. 19.00 - 24.00.
– Betænkningstid: 40 træk i 2 timer,
derefter ½ time plus opsparet tid til
resten af partiet. – Turneringsform:
Så vidt muligt alle-mod-alle i 6-
mands grupper. – Indskud: Kr. 120,-
for alle. – Tilmelding: Senest fredag
d. 15/8 til Gert Preussler, Fr. d. 3’s
vej 37, 7000 Fredericia, tlf. 75 91 07
09. – E-mail: fredericia-skakklub
@get2net.dk
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26/8 - 7/10. – Hermed indbyder K41
til 7 runders Efterårs EMT, Mellem-
toftevej 11, ved Valby station. –
Spilledage: Tirsdag d. 26/8 + 6 efter-
følgende tirsdage. 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 betales ved 1. rundes
start. – Præmier: Indskuddet ÷ EMT-
afgift. – Tilmelding: Skriftligt eller
på e-mail til Roland Greger, Toftager-
vej 23, 2700 Brønshøj. Email: rrg@
ateam.dk. Senest 19/8 med angivelse
af navn, rating, klub og fødselsdato.
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27/8 - 22/10. – LVS indbyder tradi-
tionen tro til efterårsturnering. –
Spillested: Ny Lyngbygaard, Tofte-
bæksvej 17, Lyngby. Spillelokalet er
røgfrit. – Spilletider: Der startes kl.
18.30 på følgende onsdage: 27/8,
3/9, 10/9, 17/9, 1/10, 8/10, 22/10. –
NB bemærk, at onsdagene 24/9 og
15/10 er afsat til afvikling af udsatte
partier. – Betænkningstid: 40 træk på
2 timer, derefter ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Turnerings-
form: Flest mulige 8-mands grupper,
alle-mod-alle, nederste gruppe dog
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Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes skakklub fornø-
jelsen at indbyde alle, der spiller
skak, til turnering om ovennævn-
te mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 7. sep-
tember fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. Præmie i mester-
klassen er kr. 2000. Øvrige præ-
mier efter indskud.
Desuden scoringspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby
kommune ærespræmier i samt-
lige klasser.
Klasser og Indskud: Mester-
klasse: indskud kr. 120, 1. Klasse:
indskud kr. 100, 2. klasse: ind-
skud kr. 80, 3. Klasse: indskud
kr. 70, begynder: indskud kr. 50.
Der spilles Monrad over 7 runder
med en halv times betænknings-
tid til hver spiller til hele partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spille-
lokalet.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 26.
august. På giro 8 14 91 78 til
Johnny Borup, Bredager 3, st. tv.,
2605 Brøndby. Tlf. 36 75 74 74.
Ved sen tilmelding kontaktes
Benny B. Bengtson, Brøndby
Nordvej 193, 3. tv., 2605 Brønd-
by, Tlf. 20 30 68 86.

eventuelt Monrad. – Indskud: Kr.
125,-, som betales senest på første
spilledag. – Præmier: Indskuddet
(minus EMT afgift) går ubeskåret til
præmier. Ved pointlighed deles pen-
gepræmier; der foretages ikke kor-
rektion. – Elo: Såfremt betingelserne
er til stede, vil turneringen blive Elo-
ratet. – Tilmelding: Til Jan Petersen,
45 89 13 37, email: jan-petersen@
post.tele.dk, senest torsdag den 21.
august 2003.
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28/8 - 9/10. – Viborg Skakklub ind-
byder hermed til 7 runders koordine-

ret EMT. – Spillested: Forbundet af
Offentligt Ansatte (FOA), Grønne-
gade 13, 8800 Viborg. – Spilledatoer:
Torsdagene 28/8, 4/9, 11/9, 18/9,
25/9, 2/10, 9/10. – Spilletidspunkt:
Start kl. 19.00. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer, derefter ½ time pr.
spiller til resten af partiet. Der vil evt.
blive anvendt elektroniske ure i nogle
grupper. – Turneringsform: 8-mands
grupper + evt. Monrad-gruppe. – Ind-
skud: Kr. 130 for alle, dog juniorer
født i ’91 el. senere kr. 65, som beta-
les den første spilleaften. – Præmier:
Præmier i alle grupper nr. 1: 400 kr.,
og nr. 2:  200 kr., dog evt. ekstra præ-
mier i Monrad-gruppe afhængig af
antal. – Rygning: Kun i særligt an-
vist lokale. – Tilmelding: Poul Søn-
dergaard, tlf. 86 61 01 70 eller mail
psoendergaard@tdcadsl.dk. – Til-
meldingsfrist: Senest 22. august 2003.
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29/8 - 10/10. Hermed indbydes til
koordineret EMT, Elo-ratet, der af-
vikles 7 fredage i træk med start fre-
dag den 29. august 2003 kl. 18,30. –
Spillested: Biblioteket, Dr. Sellsvej
20 B, 4293 Dianalund. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 4o træk og 1 time
til resten af partiet. – Indskud: Kr.
100, der excl. afgift går til præmier. –
Tilmelding: Senest den 15. aug. 2003
til John Christensen, Kongstedvej 31,
4293 Dianalund, tlf. 58 26 02 08,
email: johnchristensen@mail.tele.dk.
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1/9 - 25/9. – Nykøbing F. Skakklub
indbyder til den årlige Byturnering i
klubbens lokaler på Engboulevarden
42 i Nykøbing F. (lige over for statio-
nen). – Turneringen er en 7 runders
EMT. Der spilles fortrinsvis i 8-
mands grupper, alle-mod-alle. – Hvis
ratingforskellene i grupperne viser sig
at blive meget store, vil turneringen
blive spillet i Monrad-grupper i ste-
det. – Turneringen afvikles mandage
og torsdage i september: 1/9, 4/9,
8/9, 11/9, 15/9, 18/9, og 25/9 2003. –
Hver dag startes kl. 19.00. og der spil-
les 2 timer pr. spiller pr. parti, uden
yderligere tidstillæg. – Turnerings-
indskud på 100 kr. betales den første
spilledag. – Tilmelding senest man-
dag d. 25/8 2003 til: – Jens Petersen,
Gl. Landevej 20, 4891 Toreby L,
email: jpeter@petersen.mail.dk, tlf.
54 86 92 03.
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1/9 - 29/9. – Nr. Snede Skakklub ind-
byder hermed til en 5-runders koor-
dineret EMT på følgende 5 mandage:
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9. – Spilletid:
18.45 -23.45. – Gruppeinddeling: 6-
mands grupper, en af grupperne evt.
Monrad. – Indskud: 125 kr. pr. per-
son. – Præmier: I hver 6-mands
gruppe 1. pr. 300 kr., 2. pr. 200 kr. –
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer +
½ time + opsparet tid til resten af
partiet. – Spillested: Nr. Snede Cen-
tralskole ungdomslokalet. – Udsatte
kampe: Kan spilles onsdag den 24/9
eller privat. – Tilmelding: Senest
22/8 2003 til John Engstrøm, tlf. 97
18 23 72 eller Vagn Jensen, tlf. 75 73
44 71. – Øvrigt: Der kan købes kaffe,
øl og vand samt brød på spillestedet.
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2/9 - 21/10. – Rødovre Skakklub in-
viterer til røgfri EMT tirsdag den
2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10 samt
den 21/10, alle dage 19.00-24.00. –
40 træk på 2 timer, ½ time + opsp. tid
til resten af partiet. – Indskud: 120
kr. – Tilmelding: Senest mandag den
25/8 til Ernst M. Hansen, tlf. 44 94
64 59 eller e-mail: bjorn.enemark
@get2net.dk Se i øvrigt www.dsu.dk,
kalenderen.
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4/9 - 11/9. – Skakklubben Nordka-
lotten indbyder til 7-runders koordi-
neret turnering. Der spilles på tors-
dagene den 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/
10 (opsamlingsrunde), 9/10, 23/10 og
30/10. – Præmieuddeling torsdag den
30/10. – Der spilles fortrinsvis alle-
mod-alle i 8-mands grupper evt. Mon-
rad. – Indskud: Kr. 125. Juniorer un-
der 16 år kr. 75, som skal være betalt
inden første træk. – Præmier til nr. 1,
2 og 3 i hver gruppe. – Spilletid:
19.00-24.00. 2 timer til 40 træk, der-
efter ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Spillested: Græsted Skole,
Spor N, Håndarbejdslokalet, nr. 53,
Stationsvej 10, Græsted. – Turnerin-
gen er røgfri. – På spillestedet kan
der købes kaffe/te, øl/vand og lidt til
den søde tand. – Tilmelding senest
søndag den 31. august 2003 til Jør-
gen Rasmussen, Skovgårdsvej 32,
3200 Helsinge, tlf. 48 79 82 50, email:
bse2313@vip.cybercity.dk, eller
Martin Noer, Vanløse Allé 37 2.tv.,
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Sønderjydsk Skak
... glæder sig over i samarbejde med
Nordisk Skak Forbund og Dansk
Skak Union at kunne invitere til
Nordisk Mesterskab for Seniorer
her i 100 året for Dansk Skak Unions
beståen.

Mesterskabet
... afholdes i Sønderborg i dagene
11.10. - 19.10.2003, begge dage inkl.
For at deltage skal du være fyldt 60 år
senest d.1.1.2003 og være medlem i
en af de nordiske skakorganisationer.
Vi tilbyder et stævne, hvor det
skaklige og det sociale samvær er i
balance, og glæder os til bl.a. at kunne
tilbyde udflugter til interesserede.

Kampinformation
9 runder schweizer efter FIDE's regler
med 2 timer til 40 træk og 1 time til
resten af partiet.
Daglig spilletid kl.14.00 til 20.00.
Der bliver under turneringen lavet
en bulletin.

Spillested
Quality Hotel, Ellegaardvej 27,
DK-6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 26 00.
Der spilles i konferencesalen,
som er lys og rummelig.

Overnatning kan ske på spillestedet
Quality Hotel. 695 DKK pr. døgn for
enkeltværelse, 795 DKK for dobbelt-
værelse. Morgenmad inkluderet.

Tilmelding
... sker til Frank Petersen,
Frueløkke 69, DK-6200 Aabenraa,
tlf. 74 62 21 35, eller email:
frank@petersen.mail.dk.
Deltagergebyr 200 DKK skal være
indsat på konto nr. 700 4018, reg. nr.
8065, Sydbank, senest 22.09.2003.
Opgiv navn, adresse, klub, ratingtal
og fødselsdato. Startbrev med
detaljerede oplysninger fremsendes.
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1999
Karlstad, S

2001
Frederiksstad, N

2003
Sønderborg, DK

Vinderen
kvalificerer sig

til VM for
seniorer 2004
med opholdet

betalt!

Præmier:

 1.pr 5000 DKK
 2.pr 4000 DKK
 3.pr 3000 DKK
 4.pr 2000 DKK
 5.pr 1000 DKK
 6.pr   500 DKK

+ratingpræmier
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Mere info på

www.
seniorskak.dk

2720 Vanløse, tlf. 38 74 58 84, email:
martinnoer@orangenet.dk. – OBS!
Turneringen indgår i NSU’s Grand
Prix serie.
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7/9. – Ålsgårde Skakklub inviterer i
anledning af klubbens 25 års jubi-
læum til Hurtigturnering søndag d.
7. september 2003. – Spillested: Hel-
lebæk Skoles festsal, Skåningevej 11,
3140 Ålsgårde. – Offentlig transport
fra Helsingør: Hornbækbanen: Af-
gang Helsingør 09.05, ankomst
Ålsgårde 09.20. Eller bus 340: Af-
gang Helsingør 09.26, ankomst Åls-
gårde 09.40.– Betænkningstid: 25

minutter til hver spiller pr. parti. –
Turneringsform: Der spilles 7 runder
efter Schweizer-systemet med indpla-
cering efter national rating. – Indskud,
der betales inden 1. runde: 100 kr.
GM’ere og IM’ere spiller dog gratis.
– Turneringsstart: Kl. 10.00. Frokost-
pause efter 3. runde. – Præmier: Nr.
1: 2003 kr., nr. 2: 1200 kr., nr. 3: 800
kr., nr. 4: 500 kr.. Ratingpræmier: Nr.
1: 500 kr., nr. 2: 300 kr. – Rating-
grupper på 8 spillere. Ved pointlighed
deles præmierne. Det er kun muligt
at vinde én præmie. – Tilmelding:
Senest onsdag d. 3. september 2003
til: Palle Nielsen tlf. 33 16 14 20,
email: aas@post.tdcadsl.dk, eller
Poul Bindslev tlf. 49 70 79 08, email:

poul.bindslev@adr.dk. – Ved tilmel-
dingen opgives venligst navn, klub,
rating og telefonnummer. Kantine
forefindes på spillestedet. –
Yderligere information om turnerin-
gen på klubbens hjemmeside: http://
aas.1go.dk. – Vel mødt i Ålsgårde.
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9/9 - 7/10. – Spilledage: Tirsdagene
9/9, 16/9, 23/9, 30/9 og 7/10 kl 19.00-
23.30. – Spillested: Lokalcenter Bak-
kegården, Kirkegårdsvej (obs: ind-
gang via Peter Sabroes Gade). – Be-
tænkningstid: 1 time 45 min til 40
træk, derefter 30 min. til resten af
partiet. – Der spilles i 6-mands grup-
per, sidste evt. Monrad. – Indskud:
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I samarbejde med Farum Skakklub (der i år har 70 års jubilæum) arran-
gerer Dansk Skak Unions 8. hovedkreds sin 60 års jubilæumsturnering
i perioden søndag 12. oktober til lørdag 18. oktober 2003 (efterårsfe-
rien) på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

Der spilles 7 runder i en stor gruppe efter FIDE-Schweizer-system med
et parti om dagen. Søndag 12. oktober og lørdag 18. oktober spilles fra
kl. 13.00 - 18.00. De øvrige dage fra 16.00 - 21.00. Rundelægning
foretages med Win-Swiss.

Turneringen Elo-rates hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Betænkningstid er 40 træk på 2 timer og derefter opsparet tid + 30
minutter til resten. I alt 5 timers spilletid.

Indskuddet er 150 kr. som betales til hovedkredsens kasserer på giro
703-8321. GM, IM, FM, WGM, WIM og WFM skal ikke betale ind-
skud.

Turneringens hovedpræmier er 1. præmie 10.000 kr., 2. præmie 5.000
kr., og 3. præmie 2.500 kr. Alle øvrige præmier – der uddeles i
ratinggrupper mv. - er afhængige af deltagerantallet. Hele indskuddet
med fradrag af ratingafgift går til disse præmier. Den endelige præmie-
liste oplyses ved turneringens start.

Turneringen dækkes via internettet: www.8-hk.dk/turneringer/jub2003,
og der udgives en daglig bulletin.

Der forefindes velassorteret kantine på spillestedet.

Tilmelding sker via turneringens website www.8-hk.dk/turneringer/
jub2003 og indskrivning til turneringen sker søndag 12. oktober 2003
mellem kl. 11.00 og 12.00.

Løbende info om turneringen kan findes på www.8-hk.dk/turneringer/
jub2003, og hvis der ønskes yderligere information kan det fås ved
henvendelse til: jubtur@8-hk.dk.

8. Hovedkreds

125. – Præmier: 1. plads 400 kr., 2.
plads 200 kr. – Tilmelding: Senest
25. august til Anders Sønderby,
ans@pls.dk, tlf. 87 45 10 27, med
oplysning om navn, klub, fødselsdato,
ratingtal og kontaktinfo.
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11/9 - 9/10. Skakforeningen Odysseus
indbyder til 5 runders EMT i klub-
bens lokaler på torsdagene 11/9-9/10.
Der spilles fortrinsvis i 6-mands grup-
per alle-mod-alle, som Elo-rates om
muligt. Max. 30 deltagere. – Indskud:
150 kr. som evt. kan overføres til bank
reg.nr. 5336 kontonr 0393939. – Præ-
mier i hver gruppe: 500, 250. – Spil-
letid: 19.30-23.30 (2 timer pr. spiller
til hele partiet). – Spillested: Frødings
Alle 8A, 2860 Søborg. – Tilmelding

senest den 7/9 til Simon Reusch, email
sr@uni-c.dk, tlf. 3920 3424, Ny-
gårdsvej 45, 3.th., 2100 Kbh. Ø.
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15/9 - 1/12. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende man-
dage: 15/9, 22/9, 29/9, 20/10, 3/11,
10/11 og 1/12 med start kl. 19.00. Evt.
udsatte partier den 6/10 og 24/11. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Ryg-
ning: Ingen rygning i spillelokalerne.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 ti-
mer, derefter 30 min., pr. spiller, in-
gen hængepartier. – Indskud: 150,-
kr. – Præmier: Højst ratede gruppe:
1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr. ratingpr.
300 kr. – Øvrige grupper: 1. pr. 700

kr.,  2. 300 kr. ratingpr. 200 kr. –
Turneringsform: 8-mands grupper +
evt. Monrad-gruppe, maksimum 7
grupper (56 spillere). – Tilmelding:
Jørgen Thinggaard, tlf. 86 74 01 33 /
29 23 00 62 eller Georg Leth, tlf. 86
21 14 77. – Tilmeldingsfrist: Senest
11. september 2003. –  Turneringen
indgår i 6. Hovedkreds Grand Prix.
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18/9 - 16/10. Allerød Skakklub ind-
byder til en 5 runders koordineret
EMT på 5 torsdage i rækkefølge fra
den 18/9 til den 16/10 2003. – Spille-
sted: Pensionisthuset, Skovensvej 6,
3450 Allerød (2 min fra stationen). –
Spilledage & tider: Torsdagene 18/9,
25/9, 2/10, 9/10, 16/10. fra kl 19.30
til 24.00. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, derefter 15 min + opspa-
ret tid til resten. – Turneringsform:
Der opdeles i 6-mands grupper efter
rating. Nederste gruppe evt. Monrad
gruppe afhængigt af antal tilmel-
dinger. – Indskud: 125 kr. – Tilmel-
ding: Senest Mandag den 15. septem-
ber til Johannes Jensen, Lærkenborg
allé 10, 3450 Allerød, tlf. 48 17 57
68, eller via email: Johannes@
jensen.mail.dk. – Kantine: Billig, vel-
assorteret kantine forfindes på spille-
stedet. – Turneringen er en del af
NSU’s Grand Prix.
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19/9 - 21/9. – I anledning af klubbens
70 års jubilæum indbyder vi hermed
til 5 runders weekend-EMT, 19.-21.
september på Ellegården. – Turne-
ringsform: Monrad / Alle-mod-alle
afhængigt af tilmeldingen. – Spille-
sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168,
Farum. Bus 334 fra enten Holte eller
Farum Station. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer, derefter 30 min. +
opsparet tid til resten af partiet. –
Spilletider: Fredag 19/9, kl. 19-24.
Lørdag 20/9 og søndag 21/9, kl. 9-14
og kl. 14.30-19.30. – Indskud: Alle
klasser kr. 150. I anledning af vores
70 års jubilæum går minimun 100%
af indskuddet til præmier. – Tilmel-
ding: Til Reto Sørensen, Rosen-
vænget 5, 3520 Farum, tlf. 23 73 87
11 med oplysning om navn, fødsels-
dato, rating og klub senest d. 15. sep-
tember, eller via. klubbens hjemme-
side www.farumskakklub.dk. – Be-
taling: Ved check eller på giro 4 22
88 98. – Hyggelig og velassorteret
kantine forefindes. – Rygning tilladt
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Løsninger til øvelserne side 28.

1. Aivars Gipslis
Boris Spasskij

Riga 1959. En bonde betyder så lidt
når der er federe bytte i sigte: 17...
Sg3! med kvalitetsgevinst pga.
mellemtrækket 18... Sxe2†. 18. Da6
Sxf1 19. Kxf1 cxd6 20. Lg3 Tfe8
21. Lxd6 Txe2 22. Dxe2 Te8. Da-
men må flyttes. Og så har vi endnu
en gang en udækket brik – her på d6
– som pludselig kommer til at stå i
slag, enten efter 23. Dd1 Dd3† 24.
Kg1 Lxf3 eller efter 23. Da6 Dc2!
24. Kg1 Lxf3 25. Sxf3 Dd1†. 0-1.

2. Carl Johan Margot Carls
Dr. Siegbert Tarrasch

Det tyske skakforbunds 18. kongres,
Breslau 1912. 29. Lxg5! med den
smukke hensigt: 29... hxg5 30. Dh5†
Kg7 31. Dxg5† Kf8 (31... Kh7 32.
Tf4 samt – som svar på diverse
palusible forsvarstræk – 33. Te7†)
32. Te6 Tf7 33. Dh6† Tg7† 34. Tg6
Df6 35. Dh8†. Stormesteren valgte
den anden variant: 29... Dxd6 30.
Lxf6† Dxf6 31. Te6 Dxe6. Godt
tænkt, men desværre ikke nok til at
redde situationen. 32. fxe6 Tg8 33.
Dxg8† Kxg8 34. e7. Doktoren
kunne ikke finde noget mod 35. Tf8
og løbergevinst. 1-0.

3. Stephen Berry
Karl-Heinz Maeder

Hessische Meisterturnier, 1982. 24...
Sg3†! 25. hxg3 h4. De to helte i
baglandet er Th8 og Lb7. Linje-
åbning kan ikke forhindres med 26.
g4 pga. 26... h3! Og heller ikke 26.
Sf5 hxg3† 27. S5h4 Lxf3 er brug-
bart. Hvid gør et andet desperat for-
søg: 26. Sxf7 h3 27. Dd6† Kg8 28.
Sh6† Txh6 29. De6† Kh8. 0-1.

4. Michel Devereaux
Kieran Smallbone

Oxford University Open 2002. 22.
Sxg6! Sådan en chance bør man
gribe. Specielt når der som her er
opbakning fra b2! Facit bliver nok
noget i retning af 3-4 bønder samt
angrebschancer. 22... fxg6 23.
Dxg6† Kh8. 23... Kf8 er ikke bedre.
24. Se4 e5 25. Sxd6. Eller 25. Sg5
Tf8 26. Se6 Tg8 27. Dh6† Sh7 28.
Sxc7 Dxc7 29. Dxh5 med hvid for-
del. 25... Lxd6 26. Txd6 Txc4. Der
er simpelthen for mange hvide bøn-
der – og for få sorte! Efter 26... Tf8
(eller 26... Sh7 27. f4) 27. Dh6† Kg8
28. Dg5† Kh7 29. Lxe5 er det helt
håbløst. Det er det også efter 27.
Tcd1. Sort opgav. 1-0.

5. Sandor Takacs, Ungarn
Daniel Noteboom, Holland

Noteboom studerede – og lagde navn
til – Noteboom-varianten i dronning-
gambit (1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 e6
4. Sc3 dxc4). Han var 20 år og blev
topscorer på 3. bræt ved Skak-OL
Hamburg 1930, men døde allerede
året efter. I stillingen spillede han
41... Txf3!, hvilket fik hvid til at give
op. Hvis kongen slår tårnet, mister
han begge sine egne – med skak!
0-1.

6. Jesper Kjærgård Jensen
Lars Wilton

Ribe EMT 2003 Mesterklasse 2.
Remistilbuddet blev modtaget. Og
det fortrød Lars Wilton senere efter
at have set på springerskakken. Fak-
tisk vinder 31... Sb3†!! hurtigt, såle-
des giver 32. Kb2 Sd4† mat straks.
Og 32. axb3 Da3† 33. Kb1 Dxb3†
34. Kc1(?) Tc7† 35. Kd2 Td7† gi-
ver ligeledes sort gevinst. Endnu en
gang en ‘missed opportunity’. ½-½.

7. Zandor Nilsson
Gösta Stoltz

Omkamp om Sverigesmesterskabet,
Stockholm 1953. Sort konge er i
nogen grad forladt af sine egne. Der-
for kan det ikke undre, at en aggres-
sion som 37. Txg7†! Kxg7 38. Dg4+
Kh8 39. Dg6! afgør udfaldet, f.eks.
39... Txe6 40. Lxh6 Te7 41. Sxf6
Db8 42. Lg7† Txg7 43. Dh6†. Zäta's
gevinstføring er dog også helt i or-
den: 37. Dh5! Lxg3. 37... Te7 (eller
Tg8) 38. Dg6† samt 39. Sxf6.  38.
Dxe8 Ld6 39. Df7. Vinder hurtigt.
Men det rigtig skrappe var 39. Sxf6†!
gxf6 40. Df7† Kh8 41. Lxh6! Lh2†
42. Kh1! 39... De2. Eller 39... Kh8
40. Lxh6 gxh6 41. Sxf6. 40. Sxf6†.
1-0. Men stormesteren vandt mat-
chen og mesterskabet med 5-4.

8. Wolfgang Unzicker
Johan Hendrikus Donner

Interzoneturnering, Göteborg 1955.
29. Dc3† Kg8 30. Df6! Ta8 31.
Dxe7! og da hvid slutter med et tårn
i overskud, måtte Donner give op.
Hvis kongen havde undveget til h6,
havde det uundgåelige taget lidt læn-
gere tid, f.eks. 29... Kh6 30. Df6 Ta8
(30... Taxd7 31. Dh4† Kg7 32. Dxe7†)
31. Dxf5 Tb8 32. T1d5 c4 33. Dg5†
Kg7 34. Df6† Kh6 35. g4 etc. 1-0.

9. Oleg Romanishin, USSR
Johan H. Donner, Holland

Skak-OL, Buenos Aires 1978. Den
hvide stilling er ganske overlegen,
men d6 erobres ikke med 25. Lf4 0-0!
26. Lxd6? Sxd6 27. Sxd6 Ld4†! Der-
for: 25. e5! Nu vil 25... 0-0 26. exd6
Sxd6 27. Df4! medføre sorts under-
gang, f.eks. 27... Lb2 28. Txd6 Lxc1
29. Txd7 Lxf4 30. Lxf4. 25... Lxe5
26. Te1. Der truer nu både Txe5 og
f4, og der er intet at stille op. 1-0.

på balkonen eller tilstødende lokaler,
men ikke i selve spillelokalet.
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På www.dsu.dk samt i Skakbladet
nr. 4 findes desuden information om
følgende turneringer:
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26/8 - 7/10.
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Junior 8 –
Double World Champion
Ban/Bushinsky, ChessBase 2003. Pris: 425,-

Dette program, der er skrevet af to israelere, har
vundet alt hvad det er kommet i nærheden af. Kronen
på værket må siges at være da det spillede 3-3 mod
Kasparov i en ‘Man vs Machine’  kamp i New York i
Januar 2003. Med Junior 8 får du den nyest udvik-
lede model. Du får den sidste Fritz med, samt de
sidste nyheder inden for træningsområderne i
åbningsspil, midtspil og slutspil.
Derudover får du et 12 mdr.s prøveabonnement på
www.chessplayer.com, verdens hurtigst voksende
Chess Server. En database med 500.000 partier.
Systemkrav: Pentium PC – 32 MB RAM – Windows
98-me-xp-2000 – CD-ROM drev og mus.

FRITZ Technique Trainer
Schlössner, ChessBase 2003. Pris: 199,-

At vinde en gevinststilling er noget vi alle gerne vil,
men alt for ofte ender det med, at man på en eller
anden måde har smidt det hele væk til sidst, det er
noget alle spillere kender til. Så er det jo rart, at man
så kan træne med Fritz! Schlössner har sat en
mængde stillinger op, der kan vindes, selv over
programmet. Men det kræver, at alle de forhindringer,
man møder undervejs bliver behandlet med omhu og
omtanke. Gør man det, kan man selv føle sejren. Og
for hver gang, bliver man bedre og bedre til at vinde
en gevinststilling.

Sommerferie!
Skaksalget holder sommerferie i ugerne 29-30-31.

Der vil være lukket for telefonekspedition, men dog
mulighed for at indtale en odre/besked på telefonsva-
reren. Det vil også medføre nedsat betjening af hjem-
mesiden, og deraf følgende længere leveringstider.
Men 5. august starter vi op ved telefonerne igen.

Vi ønsker alle vore kunder
en rigtig god sommer!

Nye CD-rom'erThe Latvian
Gambit Lives !
Tony Kosten, Batsford Books
2001. Pris 229,-

Denne længe ventede bog gør
sit bedste for at forsvare de
andre forfatteres mening om
værdien af denne åbning. Den
viser bl.a., hvordan både sort
og hvid har en masse mulighe-

der for at bevise, at dette er en ganske udmærket
åbning. For at skrive denne bog har forfatteren gjort
sin research godt og grundigt, og har lavet en god
analytisk bog, der klart viser hvad der er godt og
skidt i denne åbning. Bogen er skrevet til både klub
og turneringsspiller.

Secrets of
Positional Chess
Drazen Marovic, Gambit
Publications 2003, 224 sider.
Pris: 219,-

Hvordan afgør man, om en
officer er stærk eller svag? Om
et felt er stærk eller svagt?
Disse vigtige emner behandler

stormester og skaktræner Drazen Marovic i denne
bog. Ved at gennemgå nøje udvalgte partier og
stillinger, forklarer forfatteren, hvordan man fastslår
styrker og svagheder i en stilling, hvorledes man gør
brug af egne fordele og udnytter svagheder i
modstanderens stilling.
Ofte konstateres svagheder i en stilling som ikke kan
udnyttes (og derfor alligevel ikke er svagheder),
muligheder for at overlade visse felter til modstande-
ren for selv at få kontrol over nogle andre, strategiske
ofre lidt materiale for at kunne udnytte større
svagheder hos modstanderen.
Bogen behandler også stærke og svage diagonaler,
samt permanente svagheder og angreb på disse, og
giver en karakteristik af de enkelte officerer.

Til Sommerhuset!
Husk: Lommeskak fra 295,-
og kuffertmodel i træ til priser fra 219,-.


