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Søndag den 3. juli 1904, altså i disse dage for præcis 100 år siden, udkom det
første nummer af Skakbladet. Bladet blev til på initiativ af kaptajn Erik
Kjærulff, stifter af Viborg Skakklub 1903, og sekretær i Jydsk Skakunion,
ligeledes stiftet 1903 og siden navneskiftet august 1905 kendt som Dansk
Skakunion.

Mod og pionérånd skulle der til, for selv om bladet straks fra starten var
'Organ for Jydsk Skakunion' blev det udgivet for Kaptajn Kjærulfs egen
regning og risiko. Først fra januar 1926  var bladet obligatorisk for alle
medlemmer af klubber under Dansk Skak Union.

Ved Skakbladets 25 års jubilæum i 1929, som i øvrigt blev markeret med
en festmiddag med 100 deltagere, konstaterer jubilæumsnummeret: 'Denne
Forandring [at bladet blev obligatorisk], som i Begyndelsen mødtes med
nogen Modstand, kan nu fastslaas som en for dansk Skakliv overmaade
lykkelig Forandring.'

Ved samme jubilæum blev kaptajn Kjærulff udnævnt til æresmedlem af
Dansk Skak Union, '... som Udtryk for den Taknemmelighed, den danske
Skakverden føler for sit Blads Stifter og 'Forsørger' gennem mange år.'

Fra 1904 og frem til 1922 blev der udgivet 12 numre om året, men
forskudt, så nr. 1 udkom juli, og nr. 12 juni året efter. Det blev der rådet bod
på ved at forlænge 19. årgang, juli 1922 - juni 1923, med yderligere seks
numre, så 20. årgang kunne starte med januar 1924. Og sådan har det været
siden.

Med sit uforanderlige emne og udgangspunkt i en og samme organisa-
tion, er omskiftelserne i bladet større i form end i indhold.

Gennem alle årene har bladet været privilegeret ved at have landets stær-
keste skakspillere og bedste skakskribenter som medarbejdere. Navne som
Nimzowitsch og Bent Larsen endda i verdensklasse.

På ét meget væsenligt punkt er bladet dog undergået en markant foran-
dring i selve synet på skak. Allerede fra de første numre havde problem-
skakken en meget høj status. Æstetikken i de komponerede opgaver havde
høj prioritet i forhold til praktisk skak. Problemeksperter som pastor J.
Jespersen  kom til at præge bladet, og da Kaptajn Kjærulff fratrådte som
redaktør i 1909, blev han efterfulgt af ingeniør Denver – som partiredaktør.
Opgaverne havde deres egen redaktør: bogholder Victor Holst.

I respekt for den historiske rolle, problemkunsten har haft i Skakbladet,
bringer vi i et kommende nummer en artikel om problemskak i Skakbladet,
af vor nuværende problemspalteredaktør, Kaare Vissing.

Derudover vil Skakbladet markere 100-året ved i en række artikler at
genopleve dansk skaks største øjeblikke, sådan som de fremstod i bladet.

Men lad os med tak til kaptajn Erik Kjærulff begynde med begyndelsen:
De to første sider (af i alt 5), Skakbladet nr. 1, juli 1904.

Thorbjørn Rosenlund
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Efter at have kæmpet mod sygdom
de sidste år døde Niels Kjær Nielsen
den 4. maj. Med hans egne ord havde
han et godt liv.

Han blev født på Herningkanten.
Tidligt døde hans far og senere blev
moderen syg, så Niels på 14 og den
to år ældre søster måtte med økono-
misk støtte klare sig selv. En onkel
tog sig meget af ham og lærte ham
også at spille skak. I skoletiden og
siden på Jelling Seminarium havde
han meget glæde af spillet.

I studietiden mødte han sin kone.
Niels Kjær Larsen satte sit familie-
liv højt. Han var godt garderet på
hjemmefronten og kunne derfor si-
den bruge mange kræfter på orga-
nisationsar-bejde.

I 1943 fik han arbejde som vikar i
Snejbjerg og kom hurtigt ind i
modstandsarbejdet i en modtager-
gruppe. Efter krigen blev han som
soldat sat til at være vagt i flygtninge-
lejren i  Oksbøl. Her organiserede
han snart et skakhold på 10 mand,
som spillede kampe mod skak-
klubber i nabolaget. Selv tog han sig
af 1. bræt.

Nogen tid efter militærtjenesten
blev han ansat som timelærer ved
Sct. Jacobi Skole i Varde, hvorfra
han siden blev pensioneret som sko-
leinspektør. I Varde Skakklub mødte
han en spiller, som han havde dystet
mod, da han var lejrvagt. Denne spil-
ler forhindrede ham mange gange i
at blive klubmester.

Han blev formand for klubberne i
Ribe Amt, og i 1958 formand i 5.
hovedkreds. I området var der mange
klubber, som ikke var  organiseret i
Dansk Skak Union. Det ville han
lave om på. Derfor skrev han rundt

til klubberne og tilbød foredrag og
simultanopvisning. Hans agitation
var effektiv. Klubberne meldte sig
ind en efter en.

Nu var Niels Kjær Larsen blevet
medlem af hovedbestyrelsen. Han
havde bemærket, at klubberne i pro-
vinsen og klubberne i København
arbejdede dårligt sammen, og at der
skete alt for lidt i Dansk Skak Union.
Han  fik ideen til, hvordan det kunne
blive anderledes.

I september 1962 foreslog han
hovedbestyrelsen at oprette en lands-
dækkende divisionsturnering. Hans
forslag blev vedtaget.

Tidligere havde man i de få kampe
mellem klubberne spillet med 6-
mands hold. Trods nogen modstand
fik han vedtaget, at man nu spillede
med 8-mands hold. Det passede
bedre til to biler.

Divisionsturneringen, den størdste
danske turnering, har været uden
væsentlige ændringer i 42 år og var
et af Dansk Skak Unions vigtigste
aktiver i bestræbelserne for at samle
alle landets klubber - arbejderskak
såvel som unionsklubber - i en fæl-
les skakorganisation.

Da  H.V. Tuxen i 1963 skulle af-
løses som formand for Dansk Skak

Union, var Niels Kjær Larsen et na-
turligt valg.

Som formand gennemførte han en
vigtig ændring af enkeltmandstur-
neringerne. Tidligere rykkede man
kun op i klasserne ved deltagelse i
påskestævner. Nu kunne man også
opnå oprykning ved lokale turnerin-
ger. Altså den koordinerede EMT,
som den dag i dag præger turnerings-
livet i dansk skak.

Som formand leverede han ny-
tænkning også på andre områder:
Dansk Skak Støtte Forening blev
stiftet i 1963 på hans initiativ.

Sideløbende med alt dette arbej-
dede han også med skoleskak. Hans
hold fra Sct. Jacobi Skole i Varde
opnåede en 2. plads ved Danmarks-
mesterskabet.

Så i 1966 var det pludselig slut.
Han var kommet i den situation, at
han skulle bestride to stillinger in-
den for undervisningssektoren. Han
trak sig tilbage som formand. Det
var imponerende, hvad han opnåede
på så kort tid. Hans arbejde bygger
vi stadig på.

Niels Kjær Larsen var æresmed-
lem af Varde Skakklub og af Dansk
Skak Union.

Poul Grydholt Jensen
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Skakjournalisternes præmie til bed-
ste parti i basisgrupperne DM i Køge
blev tildelt Mads Hansen, Næstved,
sejren over Jonbert Jensen i B7,
gruppe 1:
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Nu overvejede jeg, om jeg kunne
spille noget med Lh6 og evt. få da-
men til h6 og så spille Sg5 + Sd5 og
sætte mat på h7.
����	���	
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Man kunne måske spille h4-h5. Slår
sort, giver man en kvalitet og spiller
Dg5.
�������
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Sort hjælper hvid nu.
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Sort kunne prøve Th8 for at over-
leve. Nu er skaden sket.
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Nu spiller det næsten sig selv.
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En anden vej var 23. f6, for at få
tårnet til f5.
������������������������������������

���������������������������������

Fjerner dækningen af h4, så nu er
det mat. (28. Txf4†! exf4 29. Dg2
mat var også muligt. Red.). ���
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Skolernes Skakklub vandt Dansk
Skak Unions 9. pokalfinale pin-
sedag på Hotel Nyborg Strand
foran Brønshøj Skakforening og
Læseforeningens Skakklub.

Det er tredje gang, at pokalen
går til den århusianske klub, idet
Skolernes 4-mands hold også var
stærkest i både 2000 og 2001.
2002 vandt Brønshøj og 2003
Jetsmark. Med 8-mands hold er
Skolerne blevet nummer to i divi-
sionsturneringen de seneste fire
sæsoner.

Skolernes sejrende hold: 1.
Finn Pedersen 3½/5, 2. Bo Jacob-
sen 2½/4, 3. Casper Rasmussen
3½/5, 4. Jacob Vang Glud 6/6(!),

res. Tobias Christensen 3½/4.
Flere resultater samt partistof i
næste nummer.

Eliterækken (i alt 16 hold):
1. Skolernes Skakklub 19
2. Brønshøj Skakforening 18
3. Læseforeningen 17

Bredderækken (i alt 17 hold):
1. Jetsmark  19
2. Struer 15
3. Brønshøj 14½

Juniorrækken (11 hold):
1. Tåstrup 20
2. Tjele 19½
3. Aalborg I 14
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Slavisk / D17
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Engang var det givne træk 6... Lc8,
men i dag spilles foruden teksttræk-
ket også 6... Le6 og 6... Ld7 samt 6...
e6.
�����	���������	�������������������
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Her havde 12. Df3 Sbd7 13. Kf1 Da5
14. Se4 Sxe4 15. Dxe4 0-0-0 16.
Kg2 Thf8! 17. b3 f5 givet sort en
lovende stilling i Shipov - Sakaev
blot et par dage forinden.
������������������������������������

	�������������
�

16... e5 17. dxe5 Sxe5 18. 0-0-0 gav
hvid fordel i Carlsen - Andriasian,
2003, selv om den unge nordmand
tabte partiet. Naturligvis havde jeg
nogle ideer parat. Magnus er specielt
stærk, når han har initiativet, så hvor-
for ikke ofre en bonde.
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20. dxe6 Se5 21. Dd5 Dc7 giver sort
alt for meget initiativ for bonden.
�������
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Hvid vil hellere kæmpe om initiati-
vet end beholde bonden. Jeg havde
vurderet denne stilling som klart for-
delagtig for sort (jeg stolede på
Fritz!), men hvids konge er ikke så
sårbar, som man kunne tro.
������	�


22... dxe4 23. Sxe4 Dc7 24. Lxb4
axb4 25. Sd6 er godt for hvid ifølge

Magnus. Måske skulle jeg spille Dc7
uden at slå på e4.
���	�
��
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Også her var jeg ganske optimistisk.
Sort skyder på e4 og a4, og Dxa4
fulgt af Sb3 ligner mat. Men i de
næste træk følger en serie ubehage-
lige overraskelser.
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Sigeman & Co Chess Tournament,
den gode svenske tradition, som nu
for andet år i træk afvikledes i sam-
arbejde med Københavns Skak
Union, havde for en gangs skyld ikke
sit topratede verdensnavn i centrum.
I fjor dominerede Vassily Ivanchuk

feltet, og i år var rollen som 'special
guest' tiltænkt Alexander Beljavskij
på 2667, men det blev Norges 13-
årige nykvalificerede stormester,
Magnus Carlsen, som i stedet kom i
centrum for interessen. Godt nok
vandt Magnus Carlsen ikke turne-

ringen – det gjorde de danske
stormestre Curt Hansen og Peter
Heine Nielsen, men dels gav  det nor-
ske supertalent flere skræmmende
prøver på sine færdigheder (se par-
tiet fra 6. runder herunder), dels er
en 13-årig i kamp med rutinerede
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Det stille træk før stormen. Jeg havde
følelsen af, at mine brikker stod ak-
tivt, men det er allerede meget for
sent.
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Vurderer korrekt, at hvid kan klare
sig uden a-bonden. Der er intet mat-
angreb.
��������

Pointen er 25... Dxa4 26. Dd1! med
fortsættelsen 26... Sb3 27. Txa5.
Sorts bedste chance er dog alligevel
25... Dxa4 26. Dd1 Dc6 27. h4 (27.
Lxa5 Ta8 28. Lb4 b6 med modspil)
27... Se6 28. Dd2, selv om det stadig
er et godt spørgsmål, hvordan man
stopper h4-h5.
����������������	��

Den hvide kongestilling ser svag ud,
da sort let kontrollerer c-linien, og
feltet a4 er tæt på begivenhederne.
Men i virkeligheden er hvids stilling
tæt på at være vundet. Gennem-
bruddet h4-h5 er næsten automatisk,
og det åbner for diverse kombina-
tionsmotiver.

Igen en kedelig overraskelse. Der er
ingen direkte angrebsfortsættelse
efter 32... Txb2† 33. Ka1, og hvid
truer til gengæld Th8†! fulgt af
Dh6†. 32... Dxg6 33. Tg5 taber
øjeblikkeligt. Mit forsøg på forsvar
rækker ikke, men det er som sagt for
sent at redde stillingen.
��������������������������������
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Ikke et højdepunkt i min karriere,
men på den anden side er det impo-
nerende, hvordan Magnus Carlsen
griber og fastholder initiativet og
hamrer angrebet igennem mod en
habil stormester.
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stormestre ikke noget hverdagssyn,
hverken i Malmø eller København.
For at give pressen en mulighed for
at se fænomenet lidt nøjere an, ind-
bød arrangeørerne til pressekonfe-
rence på fridagen før den danske af-
deling af turneringen.

Med sin oprigtige tro på egne mu-
ligheder, sin begejstring for spillet
og sin afslappede humor, bekræftede
han det indryk, Øystein Brekkes ar-
tikel i Skakbladet nr. 4 efterlod: At
han og hans familie håndterer det helt
usædvanlige talent på en måde, der

bliver til glæde  også på længere sigt.
Helt afgørende er, at det er lysten,
der skal drive værket.

Sigeman-turneringen skabte en
række fine og dramatiske partier.
Artikel og analyser følger i næste
nummer.
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Én match afgjorde ikke mesterska-
bet, men det var tæt på.

Der deltog 15 hold og tonsvis af
stormestre i bundesligasæsonen
2003/2004. Alligevel stod det ret tid-
ligt klart, at en enkelt match med stor
sandsynlighed ville afgøre, hvem der
skulle hjemtage mesterskabet. Köln
Porz og Baden-Oos skilte sig hur-
tigt ud som ligaens suverænt stær-
keste hold. De to hold afgav da hel-
ler ikke mere end to matchpoint i
matcherne mod de øvrige hold.

Det hele så altså ud til at skulle
afgøres i det indbyrdes opgør i 12.
runde. Ingen af holdene var i stær-
keste opstilling på grund af den
joakimvonand-rige hollænder Van

Oosteroms småfjollede (men godt
betalte) Amberturnering. Porzerne
måtte godt nok undvære Van Wely,
men det var slet ikke noget imod,
hvor invalideret Baden-Oos var på
grund af denne begivenhed – Ingen
Anand, Shirov og Svidler! Porz
havde således mere i rating på samt-
lige brætter, og alle ventede, at de
ville afgøre mesterskabet med en
komfortabel sejr. Sådan kom det ikke
til at gå:

Topbordet bød på en korrekt re-
mis mellem Lutz (som Porz altid har
på topbrættet, selv om han så langt-
fra er den bedste spiller på holdet, til
gengæld er han tysk!) og Dautov.

På andetbrættet tog gode gamle
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Hübner sig sammen og vandt med
hvid over Ivan Sokolov. De på papi-
ret noget overmatchede Baden-Oos-
spillere, Krasenkov og Schlosser,
klarede remis på bræt 3-4 mod hen-
holdsvis Beliavsky og Graf (tidligere
Nenashev).

På bræt 5 vandt Schmaltz – som
nok er bedst kendt som Hawkeye:
mangedobbelt verdensmester i bul-
let (1-minuts lynskak på internettet)
– sensationelt med sort over Mikhail
Gurevich (se nedenfor).

På sjettebrættet bragte Mr. Bun-
desliga, som han kaldes, Rafael
Vaganjan, lidt balance i regnskabet
for Porz ved at slå Buhman. Curt
Hansen formåede ikke at betvinge
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Fire hurtige afslutninger:
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Af Sune Berg Hansen
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Keitlinghaus med hvid på 7. bræt-
tet. Van den Doel (Porz) nakkede
Schenk på 8. brættet. Facit blev altså
4-4!

I Tyskland bruger man ikke bræt-
point til noget, og da begge hold for-
måede at lave en perfekt score i re-
sten af sæsonen, skulle mesterska-
bet afgøres i en omkamp. Tegernsee
spillede en god sæson og fik fortjent
bronzemedaljerne.

Partiet, som var stærkt med til at
holde Baden-Oos i mesterskabs-
kampen, var meget underholdende.
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Engelsk / A30
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Pindsvine-varianten.
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Strengt taget ikke nødvendigt. Det
er næsten altid for farligt at gufle
bonden på c4.
���������

En velkendt manøvre fra Siciliansk.
������	�����������������������
�

Nu kan Sc3-d5 koldt besvares med
Dd8.
���������
�

Stillingen er i dynamisk balance. Gu-
revich har dog mere end 100 rating-
point mere, og han er nok ikke ble-
vet betalt for at tage remis, så der må
ske noget. Dertil kommer, at Gure-
vich er en meget kompromisløs type,
så han har nok ikke en gang overve-
jet at tilbyde remis.
��������

Bønder kan ikke gå baglæns, og med
dette træk brænder hvid broerne
bag sig. Ifølge pindsvindeeksperten
Wahls bliver hvids stilling kritisk,
når fem bønder når fjerde række (el-
ler derover) og tabt, når den sjette
bonde titter frem. Tjah.
���������

Ingen panik. Sort stoler på sin solide
struktur.
�������
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19. a3 Se7 20. Dc2 Da8 illustrerer
presset på hvids centrum.

...løsninger næste side.
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� Hvid trækker!
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Klar til at invadere d3.
������%�&

Hæmningsløst. Sorts stilling er so-
lid, så den slags bør vel strengt taget
ikke virke.
����������������������������������

Truer ikke med at slå på g5 (på grund
af Dh5), men holder bondestillingen
intakt.
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Det aktive 24... b5 ser stærkt ud.
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Meget forsigtigt.
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26. b4 Sd7 27. Sf7 virker som en
bedre chance.
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Den lurer sort altid på i pindsvine-
varianten. Der truer en ond dame-

SV Wattenscheid med Peter Heine
Nielsen på førstebrættet mødte
mesterskabskandidaten SC Baden-
Oos i 8. runde:

skak på g3.
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Ligner en fejl. Men hvis den poten-
tielt dårlige hvidfeltede løber bliver
muret inde bag egne bønder, er hvids
stilling håbløs.
�������������	���������������������

Et stærkt kvalitetsoffer, der gør sprin-
geren til en superbrik. Nu kommer
hvid til at mærke, at bønderne foran
kongestillingen er væk.
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Absolut eneste chance.
����������������������������

37. Lxh6 Lxh6 38. Dxh6 Dg4† 39.
Kf2 Df4† giver et tabt bondeslutspil.
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Der er ingen evig skak.
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Så gad Gurevich ikke mere.
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Som omtalt i sidste bundesliga-ar-
tikel (Skakbladet nr. 1) er ringende
mobiltelefoner ikke noget, man ta-
ger let på i Tyskland. Det fik man
et lidt grotesk eksempel på i mat-
chen mellem Hamburg og Katern-
berg. Kamplederen havde som
sædvanlig husket spillerne på at
slukke mobiltelefonerne inden
kampstart. Det havde alle da vist
også gjort, i hvert fald tog Falko
Meyer sin telefon frem og slukkede
den. Desværre glemte han at slå sit
vækkeur fra, og det virker også selv
om telefonen er slukket – Stor fejl!
Efter ca. en time gik alarmen i gang,
og kamplederen havde ikke andet
valg, end at dømme stakkels Falko
som taber. Og det formildede ikke
kamplederen, at hans modstander
– og barndomsven – Nils Michael-
sen, gerne ville fortsætte partiet.
Ordnung muss sein.
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König Plauen rykkede ned for
tredje år i træk! De to seneste år er
de blevet reddet af, at andre hold
har trukket sig, men denne gang
sluttede de på næstsidstepladsen,
og der skulle derfor være en chance
for at de bliver nede.
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SG Porz vandt siden omkampen
mod SC Baden-Oos, selv om
Baden-Oos som ventet havde alle
sine stjerner på plads. Anand slog
Lutz, men Shirov tabte til van
Wely, og Svidler spillede remis
med Sokolov. Matchen blev afgjort
på 7. bræt, hvor Vaganian endnu
en gang slog Buhmann.
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1) 35. Tf3!! Tc1† 36. Kg2 1-0
2) 30. Dxg6!! 1-0
3) 43... Ta1†! 44. Kxa1 Da5† 0-1
4) 27. Txf6! Sxf6 28. Dh4† 1-0
Det kommende 29. Se7† gør ondt.
Lars Schandorff havde ikke den
bedste sæson, men sluttede dog af
med en elegant strategisk sejr.
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Morozevich’ interessante idé, der
blev introduceret i et berømt parti
mod Kasparov. Trods at stillingen
har været moderne siden VM-mat-
cherne Aljechin - Euwe, fik ingen
ideen før, men nu er den hoved-
varienten, hvor hvid på det seneste
har haft svært ved at finde på bega-
vede ideer.
������

12. Sxe5 gxf4 13. Sxd7 Lxd7 14.
Dd4 Tg8 15. 0-0-0 fik jeg ikke det
store ud af mod Hector ved Sis-Mh
cup.
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En ny idé jeg forberedte for et års tid
siden. Siden da har Ponomariov
brugt den mod Gelfand (uafhængigt
heraf). Ideen er at tvinge sort til en
erkæring med f4-bonden, såvel som
at jeg truer b4, der sætter gang i et
kongeangreb.
���������������������������
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Pono spillede 18. Tfd1, men fik kun
en marginal fordel. Mit træk er skar-
pere, ideen er at ofre med Sb5, hvor-
efter tårnene står ideelt på a1 og c1.
Får jeg ikke ofrene til at fungere, er
det dog oplagt, at mine tårne er de-

placerede. Jeg var ikke helt sikker
på, om ideen var god eller bluff, men
forventede at den var ok til ét parti.
At Shirov skulle være modstande-
ren, var ikke helt meningen, men
nysgerrigheden blev for stor.
�������
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18... Lc5 19. Sb5 cxb5 20. axb5 vin-
der for hvid, hvad en computer for-
står på et par sekunder.
������������

19... Kb8!? er en mulighed, nu kan
jeg ikke få ofrene til at virke, men
må spille som Pono og påstå, at sorts
konge ikke står ideelt på b8. 20. Td1
giver et lille hvid plus, mens 20. b4
axb4 21. Sb5 cxb5 22. axb5 f6 23.
Dxb4 Db6 24. Tc2 er spændende,
men næppe godt nok. 19... Se6 er
måske sorts bedste valg, men Shirov
frygtede 20. Dh4 for at angribe de
svage sorte felter på kongefløjen. For
mig er det svært at se, om det er no-
get reelt. Jeg havde en vis sympati
for 20. De4 i stedet.
����������

20... axb4 21. Sb5 Db8 22. a5! åb-
ner for tårnene. 22... cxb5 23. a6
bxa6 24. Txa6 Kd7 25. Td1† Ke8
26. Dxe5† (Shirovs forslag) 26...
Dxe5 27. Lc6† Sd7 28. Lxd7† Txd7
29. Ta8† er en morsom variant, der
illustrerer hvids angrebspotentiale.
At min modstander ser den slags
under partiet imponerer for øvrigt.
�������

21. Dh4 Lxb4 22. Sd5 Txd5 23.
Lxd5 Sc5 giver sort kompensation
for kvaliteten ifølge Shirov og
Anand.
������	���

21... axb4 22. Sb5 Db8 23. a5 og
som vanligt vinder hvids angreb di-
rekte.
�����������������

23. Tab1 for at ofre på b4 kommer i
betragtning.
����������

23... Sc5 24. Sbd6† (Shirov). Jeg
havde en anden idé, der ikke var helt
på niveau. 24... Txd6 25. Dxe5, og
hvid vinder materiale. Eller 23...
Lc5† 24. Txc5! Sxc5 25. Sbd6†
Txd6 26. Dxe5 Thd8 27. Dxc5 og
vinder.
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Slavisk / D17

Baden-Oos har egentlig Anand som
førstebræt, men klubben praktise-
rede i denne weekend, hvor de havde
tre matcher, en slags rotationssystem,
hvorfor det blev Shirov (2732), jeg
fik æren af. Han skulle direkte vi-
dere til Linares-turneringen, men er
kendt for ikke at være bange for at
slide sig selv op.
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24. Tab1 Td7 25. Txb4 axb4 26.
Dxb4 Kd8 27. Sbd6 Da7† 28. Kh1
Sf2† 29. Kh2 Sg4† 30. Kh1 er evig
skak, en anelse computer-inspireret,
men relevant.
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26. Tb1 Td7 giver sort feltet d8 til
kongen, hvorefter jeg ikke ser noget
afgørende. Men 26. Le4!! skænkede
jeg ikke en tanke under partiet,
Shirov ej heller. Ideen er at Lf5† ind-
føres som motiv. Derfor er sorts
næste træk tvungne, for at undgå
mat: 26... Td7 (26... Td2 27. Sfd6†
Kd8 28. Lf5 med sammenbrud. El-
ler 26... The8 27. Sxc7! og sort
mangler e8 til kongen) 27. Sfd6†
Kd8 (27... Lxd6 28. Lf5 og vinder)
28. Lf5 Se6 (28...Txd6 29. Sxd6) 29.
Sxf7† Txf7 30. Lxe6 trods at hvid
mangler et tårn, giver computerne et
plus her. varianterne er lange og
uklare, men jeg mener at hvid bør
vinde. Sorts konge er for usikker, og
jeg vinder materiale tilbage hist og
her. Feks:
a) 30...Sh6 31. Td1† Ke7 32. Td7†
Kf8 33. Lxf7 Sxf7 34. Df6 og slut.

b) 30... Tfh7 31. Tc1 (31. Td1† Ke7)
31... Ke7 32. Lf5 igen med afgørende
angreb.
c) 30... Thh7 31. Tc1 Ke7 (31... Ta7
32. Dd5† Ke7 33. Tc6 med mat-
angreb) 32. Dd7† Kf6 33. Dd5 Se3
34. De4 Tfg7 35. Tc6. Uligefarvede
løbere i angrebet er som altid en fak-
tor. At påvise gevinst i alle varianter
er svært, men hvids angreb virker på
mig afgørende efter 26. Le4!
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29... Td7 30. Txd7 Dxd7 31. Da8†
Dd8 32. Lc6† sætter mat.
�����
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Her regnede jeg med at have tæt på
gevinststilling, dog komplicerer
modspil med h4 og Th5 en anelse.
Primært er det dog problemer på min
baglinie der driller.
�������

32. e4! h4! (32... Sh6 33. Se3 og vin-
der) 33. gxh4 Th5 34. Dc8† (34. Kg2
Txf5 35. exf5 Td6 36. Le2 Sh6 37. h5
Kg7 38. Lc4 Tf6 er en fæstning ifølge
Rustemov) 34... Kh7 35. Sg3 (35.
De8 Txf5 36. exf5 Kg7 med visse
remischancer) 35... Se3 (35... Txh4
36. Df5† Kh8 37. Dg5 vinder) 36.
Dc7 (36. Sxh5 Txf1† 37. Kh2 Tf2†
38. Kg3 Le1! med evig skak, som
påvist af min holdkammerat Florian
Handke) 36... Tc5 37. Dxf7† Kh8
38. De8† Kh7 39. f5 Tc2! med fort-
sat modspil. Jeg kan ikke påvise hvid
gevinst.
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33. e4!? Tc5 er pointen, Shirov når
at angribe min konge. 34. Dd8† Kh7
35. Dd3 (35. Dg5 Tc2 er evig skak
efter 36. Le2! Txe2† 37. Kf1 Te1†
38. Kg2 Te2†) 35... Tc3! 36. Dd5
(36. Dd1 Thc8 37. Ld3 Td8 38. Dh1
Tc2†!) 36... Tc2† 37. Kh1 Tf8, og
sort har tilstrækkeligt modspil.
�������������������������

35. Kh3 Sf2† 36. Kh4 Txf5 37. Dc8†
Kg7 38. Dxf5 Le7† er pinligt. Der-
for remis ved evig skak. På sin vis
tæt på, men alligevel ikke helt. Un-
derholdende uanset.
'�'

Af Carsten Høi

Femte gang var åbenbart lykkens
gang! I femte forsøg med de to dan-
ske spillere Henrik Holmsgaard og
mig på holdet lykkedes det endelig
Åstorp at rykke op i Elitserien.

Elitserien svarer til den danske 1.
division, men tag endelig ikke fejl,
for den er langt stærkere end vores.
Flere udenlandske stormestre som
lejesvende og flere penge samt en
mere international indstilling til tur-
neringen.

Peter Heine Nielsen, Sune Berg
Hansen, Erling Mortensen, Henrik
Danielsen med flere har tidligere her
i bladet berettet om slagene hinsidan.
Sune fortalte mig for nylig, at han
syntes det kan være et hårdt slid som
‘pro’ i Tyskland og Sverige, og det
kan jeg helt tilslutte mig: tidligt op,
meget lange afstande og køreture
med tog, busser og bil for så at sidde
over for en sulten østeuropæisk titel-
holder på provisionsløn! Lettere har
det ikke været for mig og min kolle-
giale danske lejesvend i Skåne.

Åstorp ligger ca. 20 km nord for
Helsingborg, så jeg har mange søn-
dage skippet morgenkrydderen med
min kone på hjemmefronten og væ-
ret ude ad døren kl. 7 for at sidde i
kystbanetoget samt Helsingborg-
færgen sammen med Henrik, godt
søvndrukne. Vi har begge gode bor-
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gerlige jobs med trang til afkobling
i weekenden, så flere gange har vi
siddet som trætte lejesvende på vej
til fronten, måske allerede med tan-
kerne på mandag morgen på jobbet...
Men disciplinerer gør det jo, og det
er en gammel sandhed, at i skak får
man løn efter fortjeneste.

Værre bliver det med hensyn til
Åstorps chancer i den 11 runder
lange turnering. Her tænker jeg på
Nørresundby, som flere gange på
flot vis har vundet deres gruppe i 2.
division for derefter nærmest at være
chanceløse blandt de hel- og halv-
professionelle i 1. division. Vi i
Åstorp vil heller ikke ændre holdet
og kaster os ud i det med de spillere,
vi har.

Det eneste, der undrer mig ved den

svenske divisionsturnering er, at den
endnu ikke er Elo-ratet, hvilket øde-
lægger lidt af seriøsiteten. Der kan
f.eks. ikke scores titelnormer.

Men mon ikke snart det kommer,
nordmændene har netop besluttet at
Elo-rate, og i Danmark har den også
været oppe at vende. Allan Rasmus-
sen fra Helsinge har foreslået noget
lignende med flere trippel- eller
dobbeltrunder og en 1. division på
mindst 9 runder. Det må være frem-
tiden, specielt fordi holdskakken i
det hele taget er yderst populær med
et godt socialt islæt.

Jeg følte mig lidt skyldig et år, jeg
ikke kunne stille op for den afslut-
tende trippelrunde for Åstorp, da jeg
skulle spille DM. Dengang var vi
meget tæt på, hvor et enkelt parti

afgjorde til allersidst. Så da vi i slut-
ningen af marts måned skulle i ilden
på Malmø Rådhus, lå presset på mig
og på hele holdets spillere. Vi førte
turneringen med seks sejre foran
Manhem, som vi skulle møde i runde
7 fredag aften. Vi spillede 4-4 og
var ret heldige, idet Gösta, klubbens
kasserer, stod skidt, men vandt hel-
digt.

Mit eget parti mod Magnus Carl-
hammar var nok så interessant...
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Grünfeldindisk / D91
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Jeg skifter lidt mellem dette og
2. c4, af forskellige årsager.
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Åh nej, er det en kongeinder? Så har
jeg med 2. Sf3 blokeret for min
‘førstekølle’, Sämisch-varianten.
��
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Vi har i stedet fået en Grünfelder,
her har jeg roligere fortsættelser, der
ofte sigter mod et eller andet slut-
spil. Hatten af for Curt Hansen og
Peter Heine Nielsen, der spiller 1.
d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 og vidunderlige angrebs-
partier!
���	��

Tidligere har jeg excelleret i 5. cxd5
Sxd5 6. e4 osv. Jeg er dog p.t. lidt
træt af det slutspil, der ofte fremkom-
mer herefter: 6... Sxc3 (6... Sb6?! 7.
h3!) 7. bxc3 c5 8. Le3 Sc6 9. Tc1
cxd4 10. cxd4 Da5† 11. Dd2 Dxd2†
12. Kxd2 osv.)
��������

Peter Heine Nielsen spillede det skar-
pere og mere ambitiøse 5... dxc4 mod
mig i Politiken Cup 2002, og selv
om jeg heldigt vandt partiet, stod sort
bedst efter 6. e4 c5 7. d5 b5 8. e5 b4
9. exf6 ,exf6 10. De2† Kf8 11. Ld2
bxc3 12. Lxc3 Dd5.
���	��

Når jeg skal have et meget roligt
parti, spiller jeg 6. cxd5 Sxg5 7. Sxg5
e6 8. Sf3
�������
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Det skarpere 7... dxc4 besvares med
8. e3, mens 8. Da4† Dd7 9. Dxc4 b6
er udmærket for sort.
���
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Dette forberedte jeg allerede mod
Bjørn Brinck-Claussen i DM 1988 i
Odense, og partiet fortsatte således:
15... a6?! 16. Tac1 Ld7 17. Tc7 La4
18. Tb1 Sc6 19. Tbxb7 Sxd4 20.
exd4 Tfe8 21. Kf1 Lb5 22. Lxb5
axb5 23. d5 Txa2 24. g4! Le5 25.
Txf7 b4 26. d6 b3 27. d7 1-0. Et
kønt lille parti, som fik mig til at
gentage succesen her i Malmø 16 år
senere. Faktisk havde jeg lige kigget
på varianten igen i IC3-toget på vej
til Århus sammen med BSFs første-
hold, hvor Brinck og Asger Paaske
førte de sorte brikker.
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Efter 19. Txc5? bliver c-bonden en
kæmpe!
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Ikke 22. Lf6? Ld6 23. Tc2 Sg4! osv.
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Tilbage til basen – dejlig centrali-
sering!
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Jeg havde ellers set 26. Lb5!, f.eks.
ville 26... Te7 27. Lxd7 Txd7 28.
Sb5 Lc5 29. Lxe5 fxe5 30. Sc3 samt
Se4 og Ke2 give hvid en varig og
behagelig slutspilsfordel. Da jeg vi-
ste varianten et par dage senere til
holdet på en restaurant i Malmø klan-
drede kollega Holmsgaard mig lidt
for at spille helt mod min natur, der
jo er klar til angrebsskak med hvid!
Det er nok rigtigt, men vi er jo alle
lidt arveligt belastede i Danmark,
hvor positionel skak og slutspil blev
praktiseret på topplan af Larsen i
flere årtier! Jeg plejer at give Bent
‘skylden’ for min glæde ved små
slutspilsfordele. Nu fusede partiet ud
i remis efter...
���������������������������
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Dagen efter vandt vi klart vores
match over SS Manhem for så i 9.
og sidste runde om søndagen at være
tvunget til mindst en sejr på 4½-3½
over farligt underratede Majornas
SS. Det psykiske pres er ofte større,
når man spiller med matchpoint. Men
personligt er jeg ikke enig med Sune

Berg Hansen, der gerne vil imple-
mentere matchpoint-systemet i Dan-
mark. Ved OL spilles også med bræt-
point, og jeg mener, det er det rig-
tige og mest retfærdige system. At
selve kampen og matchoplægget har
en anden karakter er dog spændende
nok, og det giver mere holdskak og
holdmoral.

Efter at jeg i mit forrige parti havde
misset fortsættelsen med god sprin-
ger mod dårlig løber, havde jeg ærg-
ret mig en del. Sent fredag tog jeg
hjem til min bopæl i Ishøj og kom
rustet tilbage til Malmø med min
kone lørdag formiddag og bookede
mig ind på Savoy Hotel.
I 9. runde kom så den eftertragtede
gevinst og sørme med samme tema:
god springer versus halvdårlig lø-
ber...
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Nimzoindisk / E48

�������������
��������
�	�������

Trenden er 4. Dc2
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En god og naturlig plan.
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Hvids 14. og 15. træk har været lidt
bløde, og sort står nu fint.
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Hvid må holde gryden i kog, for ef-
ter afbytning på f6 står sort klart bedst
med tryk mod d4.
���������

Jeg frygtede det ubehagelige træk
21... Sa5! Med truslen Sc4, jeg ville
nok have forsøgt det taktiske 22. Sb5
med forviklinger.
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Fundet af nød – ellers stod hvid bare
i underkanten.
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Nu kommer sort i vanskeligheder.
Her regnede jeg langt frem, hvid får
et fordelagtigt slutspil!

�



���� B�B��. 0�

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

�����

Selvfølgelig. Den instruktive pointe
kommer i 28. træk.
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Sorts bondestruktur ødelægges.
Kombineret med hvids følgende
stærke springermanøvre har han klar
fordel.
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Overser hvids svar.
�������

Stillingen er åben, men springeren

er alligevel stærkest, da feltet f4 er
ideelt som base med angreb på h5.
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Godt fundet med et minut tilbage til
de 40...
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Kongen står skidt på h6, og løberen
på c6 ville være i fare efter 40. Sf4.
��������������������

Med pointen 41... Tb4† 42. Kc3! Og
vinder, men ikke 42. Kc5?? Txa4 og
remis!
������	���������������������

Heromkring mødte jeg Henrik
Holmsgaard, der beordrerede mig til
at vinde, ellers ville vi ikke være sikre
på matchsejren. Denne sæson kaldte
vi ham Henrik ‘Hitman’ Holms-
gaard, da han scorede 8 af 9!
�����������������

Nu kan f7 angribes, ligesom f5-fel-
tet kan bruges. A-bonden kommer
nu endelig til a5 og sort er færdig.
������	���������������������������

Matchen endte med hele 5½-2½ til
os og sikker førsteplads. Efter hol-
dets obligatoriske middag og en ‘stor
stark’ som det hedder på svenska,
kunne Henrik og jeg drage hjem til
Dannevang efter en overbevisende
sæson.

Integrationen
fortsætter!
I påsken drog fem danere så af sted
igen, denne gang helt til Norrköbing,
til Schack 08’s åbne turnering, hvor
jeg klarede mig bedst med 7 af 9.
Ole Jakobsen og Holmsgaard endte
på 6½ og Harry Dalsø 4½. Da jeg
endnu en gang fik tilbudt et luksuøst
hotelværelse fik jeg samtidigt holdt
lidt ferie med Karen, og hvem ved,
måske skulle man overveje at flytte
permanent op til det store flotte land.

Med 220 deltagere blev 7 point til
en 6-10. plads efter Tiger Hillarp-
Perssons imponerende 8 og ren før-
steplads foran bl.a. Emanuel Berg og
Ralf Åkesson. Her et kønt lille parti
fra 6. runde:
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Volgagambit / E90
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Med overgang til Volgagambitten.
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Bedre 15. Dd2 med ideen Lh6 osv.
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Slag med tårnet gav sort en fin stil-
ling.
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Med den kraftige trussel d5-d6!
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Ikke 24. Sxc5 Dxb5 25. d7 Td8 med
kontrol.
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Eneste chance var 24... Lxe7 25.
Dxd7 Sxd7 26. Ta7 med pæn hvid
fordel. Nu går det endnu værre.
������������

Og her 25... Dd8 26. Dxd8 Lxd8 27.
Sfg5 og sort går ned i regulært an-
greb. Læseren kan selv finde matten
efter 27... Te7.
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Ikke svært, men kønt med et dron-
ningoffer.
28... Dxf7 29. Sxf7 Kxf7 30. Dd6
S4d5 31. Dxc5 Te6 32. Df8 mat!

I løbet af sommeren drager jeg nok
til Sverige igen – der er mange gode
tävlinger.
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Af Claus Qvist Jessen

Selv om næsten ingen europæere har
været der, er der ikke mange, der
aldrig har hørt om Papua New Gui-
nea. Talrige er beretningerne om
denne civilisationens yderste græn-
sepost, og trods flere årtiers ‘udvik-
ling’ er PNG stadig the missing link
mellem stenalderen og atomalderen.

At det er sådan, hænger sammen
med, at PNG i generationer har fået
lov at passe sig selv, for selv om
kysterne længe har haft kontakt med
kolonimagterne, forblev PNG’s in-
dre ‘uopdaget’ indtil en gang i
1930’erne. At det overhovedet skete
skyldtes et par opfindsomme, au-
stralske guldgravere, der drevet af

tanken om det gyldne metal trængte
op i højlandet. Der ramlede de i bog-
staveligste forstand ind i hundrede
tusinder af stammefolk, der ikke
havde opfundet hverken skriften el-
ler hjulet, som stadig gik i ‘arse
grass’, og som overhovedet ikke
anede, at resten af verden eksisterede.

Meget af PNG’s historie eller
mangel på samme kan tilskrives den
knudrede geografi. Traditionelt har
landsbyer kun få kilometer fra hin-
anden haft nul kontakt, og selv i vore
dage rummer landet mere end 750
forskellige sprog – ca. 1/3 af alle
sprog i hele verden! PNG er og vil
sikkert altid være en heksekedel af

underligheder med ét ben solidt plan-
tet i fortiden og et andet i en luftig
fremtid af stammekrige og politiske
uroligheder.

PNG er en guldgrube for sande
eventyrere uden lyst til faste fod-
ringstider og sikkerhedsnet og me-
get langt fra prototypen på en skak-
nation. Men man kan heldigvis over-
raskes, og mod alle odds lykkedes
det faktisk Skakbladets ydmyge ud-
sendte at ramle ind i noget, der lig-
nede skakliv.

Skak på PNG
Historien startede på Fiji, hvor jeg
mellem de vajende palmer og koral-
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revene havde fornøjelsen af at ramle
ind i den allerførste internationale
turnering, der nogen sinde er spillet
på øriget. Det var zoneturneringen
for Australien og omegn, og ikke
overraskende var det aussierne og
især GM Darryl Johansen og IM Ga-
ry Lane, der dominerede, mens de
mindre nationer haltede langt efter.

En af deltagerne, den eneste fra
PNG, hed Stuart Fancy. Han er en-
gelsk ex-pat og tidligere britisk
juniormester, inden han for knap 20
år siden rykkede teltpælene op og
bosatte sig på den anden side af klo-
den.

Siden har han vundet det natio-
nale mesterskab efter behag og har
naturligvis repræsenteret PNG nogle
gange til OL, hvor resten af holdet
har spillet så tilpas ringe, at han på
topbrættet har spillet sig til et par
topscorerpræmier trods en interna-
tionalt set beskeden rating på knap
2300.

Stuart blev min kontakt i PNG,
og da jeg et par måneder senere lan-
dede i den kriminelle og aldeles
ucharmerende hovedstad, Port Mo-
resby, havde han sørget for et fint
bosted bag passende mængder af
pigtråd.

Ikke nok med det, PNG’s næst-
stærkeste spiller, en ualmindeligt
charmerende ex-filipina ved navn
Imelda Flores, boede lige nedenun-
der, og vi fik snildt en aften til at gå
med lynskak. Modstanden var dog
ikke så farlig endda, for selv om hun
i internationale sammenhænge har
figureret med et styrketal på 2200,
fik hun læsterlige stryg af en dansk
1850-mand i ringe foderstand. 10-0
eller sådan noget.

En by på stylter
Endnu bedre blev det, da Stuart tog
både mig og en hel flok skakspillere
fra Moresby på en lille ekskursion
til landsbyen Gabagaba, 80 km øst
for hovedstaden. I Gabagaba bor der
2-3.000 sjæle, og halvdelen af hu-
sene står på stylter i havet, hvilket
ifølge de lokale traditioner skulle
gøre byen lettere at forsvare mod
fjender. Selv i vore lidt mere fred-
sommelige dage bygger man videre

rundt på de brede mudderflader,
hvilket ret beset er skørt, for selv om
man ved lavvande kan vade ud til
styltehusene helt tørskoet, er en båd
at foretrække ved højvande. Uanset
hvad man gør, skal man dog passe
på ikke at passere under husene, men
mellem dem. Toiletterne er af typen
„deep drop“, så det gør man kun en
gang.

Det, der for mig gjorde Gabagaba
interessant, var naturligvis skakken.
Guderne skal vide, at PNG er det
sløveste sted, jeg nogen sinde har
oplevet udenfor Afrika, men lige
præcis i Gabagaba har man drejet den
arbejdssky dovenskab over i noget
konstruktivt: skak! En lille håndfuld
af mændene bruger ikke mindre end
6-8 timer dagligt på at flytte brikker,
mens konerne som alle andre steder
i den tredje verden får lov at lave alt
arbejdet.

Da vi ankom sammen med flok-
ken af venner fra Moresby, var jub-
len tydeligvis enorm. Brætter og
brikker blev straks fundet frem, og
så forsvandt resten af dagen og afte-
nen med som dug for solen, mens
parti efter parti passerede de tavlede
brætter.

Ud over Stuart selv og formanden
for det nationale skakforbund var der
ikke mindre end to andre landsholds-
spillere i hytten, og flere af spillerne
fra Moresby var aldeles hæderlige.
Der var bestemt ikke plads til de store
fejl fra min side, hvis jeg skulle
undgå tab, men jeg holdt dog kon-
centrationen og dagen endte dog
noget i retning af 15-3 til Danmark –
medregnet det triste 1-3 nederlag,
Stuart gav mig.

PNG’s første skakskole
Dagen efter tog Stuart hjem igen med
alle vennerne fra Moresby, mens jeg
blev i Gabagaba og fortsatte de skak-
lige øvelser med de lokale, noget
blødere spillere. Niveauet var jo ikke
imponerende, vel et sted omkring
dansk 3. klasse, så jeg startede fra en
ende af med nogle dages systema-
tisk træning, lige fra centrum, ud-
vikling og almene åbningsfiduser til
åbne linier, bindinger, svage bag-
linier og kvalte matter.

Som så mange andre steder havde
de naturligvis ingen bøger eller
blade, så jeg begyndte at skrive små
sedler med nyttige leveregler i stil
med ‘Husk at udvikle springerne før
løberne’ eller ‘En springer på ran-
den .....’.

Altsammen banaliteter for talent-
fulde, danske skoleskakspillere, men
for PNG-folkene, der aldrig havde
set en skakbog, var det guld værd.
Jeg øsede ud, og de sugede til sig.

Ikke overraskende viste konsul-
tationspartier sig at være en god idé,
og jeg bilder mig ligefrem ind, at de
lærte noget af det – om ikke af selve
partiet, så af den efterfølgende
gennemgang. Der blev diskuteret
flittigt, og alene det, at den enkelte
spiller over  for de andre skulle ar-
gumentere for, hvorfor han ville
spille dette og hint, pillede alle de
mest graverende bøffer ud af parti-
erne. Niveauet steg mærkbart, men
om det også på længere sigt bærer
frugt, vil tiden vise.

Skulle PNG mod alle odds pro-
ducere et par titelholdere, vil jeg læne
mig tilbage og sige, at jeg har trænet
dem alle sammen. Næsten.
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Svækkelsen...
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Hvad trækker Hvid?

Se svaret i artiklen!
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Indtil videre er det mit faste forsæt at
skrive hele denne artikel uden at
nævne et parti Larsen - Kavalek (jaja,
Kongeindisk med 6. Le3 e5, hurtigst
muligt D-bytning og en let sejr i et
T-slutspil, der må være remis under
normale forhold).

Men normale? Næh, jeg spillede
40 træk på 58 minutter, hvilket var
lovlig langsomt, 28 havde været
mere passende, dertil måske en så-
kaldt tænkepause på et af mig valgt
tidspunkt. Jeg piskede jo bare fremad
hele tiden, og tænkepausen kan be-
tyde tre ting. For det første nul og
niks og ingenting, for det andet den
nøjagtige planlægning af gevinst-
føringen, og for det tredie, at han har
fundet et supertræk, så nu overvejer
jeg måske et remistilbud...

Næh, som allerede antydet i arti-
kel nr. 4 fra 2004, helt poetisk jeg
stemtes derved. Desværre, det smuk-
ke digt blev væk, havde nok aldrig
eksisteret. Men jeg vidste skam godt,
jeg havde den et eller andet sted: VI
GRAN TORNEO INTERNICIONAL
CIUDAD de LAS PALMAS de
GRAN CANARIA, bulletinen.

8-28 Maj. Det skal nok passe. Og
så går det ellers deruda’. Fra en re-
præsentant for borgmesteren, formo-
dentlig i forståelse med verdensme-
ster Anatolij Karpov, udfører træk-
ket 1. e2-e4. Denne Karpov viser sig
at spille meget hurtigere end ventet.
Men i 1. runde har bulletinredak-

tionen simpelthen ikke opdaget, at
dette er en historie om tiden. Det star-
ter i 2. runde, og kommentarerne til
og forklaringerne angående Larsens
tidsforbrug svinger mellem beun-
dring og bebrejdelser, endelig i næst-
sidste runde spørger man Larsen:

– Det drejer sig om noget person-
ligt, som jeg har optrænet for at spare
på kræfterne.

Ja så enkelt er det! Don Antonio
Medina var som bekendt en stærk
IM, farlig angrebsspiller og interna-
tional dommer. Men han var ikke
nogen dybtborende journalist! Dem
var der faktisk cirka nul af i Spa-
nien, det var jo mindre end to år efter
Francos død.

Don Antonio havde tårer i øjnene,
da han viste mig avisen en dag. Det
var første nummer af den første avis
på hans modersmål siden borgerkri-
gen. Den dag, Barcelona faldt, smut-
tede den 19-årige Røde Kors soldat
kvikt ned ad en sidegade, hjem og i
civil. En nabo dækkede over ham.
Han var nemlig Franco-mand, men i
øvrigt et ejegodt menneske.

Men interviewet fortsatte altså
ikke, gentager ikke:

– Men hvorfor har De brug for at
spare kræfterne?

– Jamen, det har alle da! Se på
Karpov! I dag spillede jeg ikke sær-
lig inspireret, og så fik Martin re-
misen for let. Men vent til i morgen,
efter sidste runde. Så skal De få sta-
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tistikken. (Står altså ikke i sidste run-
des bulletin).

– Don Antonio, statistikken: Ge-
vinst på langsomt spil: 0 p! Tab på
langsom spil: 1 eller 1½ p! Tabet på
hurtigt spil: 0. Gevinst på hurtigt spil
skønnes til 3 p!!! NB: At det ‘korrek-
te’ resultat af Larsen - Timman må-
ske er 0-0 er en anden sag.

Kære læser, du ved, at jeg så gerne
ville give dig al maden tygget lige
ind i munden. Det kan man ikke i
skak. Hvis vi skal starte kronologisk,
med første runde, så lad os sige et
par ord om borgmesterstedfortræde-
rens brilliante indsats, hvor Karpov
dog fra 2. træk fik lov at føre brik-
kerne. Det gjorde han udmærket, og
det ligner virkelig et Karpov-parti,
en drage med 10. Lg5. Hernandez
havde en idé med 8... a5, men efter
Karpovs dræbende 9. a4 var resten
kattens leg, og i 41. træk opgav
kubaneren. Jeg tipper Sorts tid til
2.30 og Karpovs måske 1.50. Det
var jo 1. runde.

Mit parti er også et typisk Karpov-
stykke. Tæppet går op:
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Efter min mening en fejl.
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Er dette mig? Først svag a-bonde,
og nu d-bonden? Tjah, men det er
det rigtige træk.
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24. Tb1 giver Sort gode remischan-
cer med 24... Lxd4!
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Desværre et blufftræk, p.g.a. svaret
25... Kg8!
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PEGEFINGEREN. Hvid har en stil-
ling, der kan forbedres. Sort?
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Hævnskakken.
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36... Sxd2 37. Sxf6†.
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Jeg vil godt selv sige det: Elegant.
Men nemt. Tænkte jeg ved 19.
Tfe1... Eller ved 24. h3 og 25. Db4...
Jeg tipper en samlet tid på Hvid 1.10,
Sort 2.30.
Medina skrev om klasseforskel. Jeg
vandt takket være bedre planlægning
og overlegen strategi.
Jeg bukker og takker.

Men vi går videre til 2. runde. Her
har Medina og Co. opdaget urets
betydning. Browne - Karpov får en
lang beskrivelse. Karpov spillede
hurtigt og sikkert et forsvar, han ken-
der til bunds. Der står ikke, at 8...
Sa6 har været kendt i mange, mange
år i USA. Walther, halvnordameri-
kaneren Walther, han må være stødt
på det. Anatolij får omgående en fin
stilling. Men ved 23. træk, da Wal-
ther har 8 minutter til 17 styk – da
ofrer Karpov! Offeret er vistnok ikke
korrekt, men det skal vi ikke ind på.
Nyd det!
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Blancas: 2.29, Negras: 2.05.

I mit parti har redaktøren muligvis
ret. Jeg spillede en usædvanlig vari-
ant og stod straks kolossalt godt. Men
i Tatsis tidnød sjuskede jeg. Det er
sandt. Om jeg altid stod til gevinst?
Øh, jeg ved det ikke, og der er mange
fejl i bulletinen. Efter 62 træk opgi-
ver Hvid. Hans tid opgives til 3 ti-
mer og 1 minut. Sorts 1.55. Vi kan
godt se en snes træk.
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Med gevinststilling.
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Stop!

Men nævnes skal beskrivelsen af
Visier - Adorjan. Grünfeld-indisk
med vanskeligheder for Hvid. Men

med dårlig tid... Ja med 34 minutter
mod 26 giver den ungarske storme-
ster remis i 21. træk. Med bonde i
overvægt...
Hurtigt til 4. runde. Karpov er i re-
misfare mod Debarnot. Men efter 71
træk sejrer hans ‘forfinede teknik’.
(Med Hvid i Fransk 3. Sd2 c5, som
han ikke kunne vinde mod Korch-
noi). – Mesterens regnehurtighed
overrasker...
Ja, helt uforsvarligt: 71 træk, 1.52!!
Debarnot 3.50. Det står der. Deri-
mod slipper jeg for kritik. At vinde
over Visier med et tidsforbrug på
1.16 (mod 2.28). Jeg mener: er det
festligt eller fornærmende. Han er jo
én af de lokale helte.
– At stille Larsen strategiske opga-
ver er for farligt!
Jeg må uddrage den lære, at det ene-
ste, der duer mod mig, er billige
svindelnumre.
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Det er det, jeg kalder et ‘nødvendigt
offer’.
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Hvad skal vi sige? Efter 21... Tb8
22. Ld5 er Hvids kompensation mere
end rigelig – men teksttrækket fører
til en katastrofe!
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Eller f.eks. 23... Td8 24. Td1 med
hårdt arbejde. Men først skal natur-
ligvis 24. Tb1 undersøges omhyg-
geligt.
�������������%�&������
�����%�&����

�����

Glemte du den, Fernando?
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Hvorfor egentlig. Gevinsten kræver
da stadig nøjagtigt spil.

I 4. og 5. runde vinder Karpov tur-
neringen. Først hårdt arbejde mod
Pepito Garcia Padron, 1.57 til de 41
træk. Derefter pærelet mod Pomar,
1.06 til 30 træk. Bulletinen taler om
‘fremadskridende strangulering’, og
det kan man godt kalde det. Men,
som trækantallet røber, altsammen i
svimlende fart.
I mellemtiden taber jeg til Tal på et
‘forkert tårn’, og derefter på en barn-
lig fejl i en god stilling mod Her-
nandez. Jeg ligger lige pludselig på
en delt sjetteplads. To fede points
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efter Karpov. Ingen lægger mærke
til, at i 6. runde er jeg i alvorlig tabs-
fare mod Browne. Han spiller frem-
ragende. Jeg overdriver jo sommeti-
der det med Hvids dårlige løber på
g2. Helt bevidst!
Karpov kvæler igen, denne gang
Miles. 34 træk, 1.12!
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11... d5!?
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Skaber trafikkaos i den sorte stilling.
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Aljechins kanon! udbryder henrykte
læsere.
Der blev I narret, bryder jeg ind. Li-
nien er ikke åben!
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Et af de kritiske punkter. Spillet hur-
tigt. Og beslutsomt. Walther slår
straks tilbage. Han har nemlig ingen
tid. Havde han haft halvanden time,
havde han formentlig studeret 28. g5
en halv snes minutter.
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Jeg så ikke noget bedre. Sh7 er elen-
digt, og jeg har selvfølgelig ikke
åbnet b-linien for Hvid.
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Stadig i fin form, men har han 2
minutter?
30. Tb1 Tb8 er ikke meningen med
skakspillet.
Resten er tidnød og feber.
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Tys! Sig det ikke til nogen: Sort spil-
ler på gevinst...
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Jo, selvfølgelig er jeg skuffet!
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Jaja, selvfølgelig kan jeg ikke vinde
det. Men din vinge faldt ikke, og
netop nu kunne du puste ud og se
køligt på stillingen. Var du bange
for, at jeg skulle afslå og tvinge dig
ud i en tidnød til? Det er der ikke
rigtig brikker til. Hvem ved, hvad
jeg gale menneske havde gjort i en
lidt vanskeligere stilling? 16 træk på
10 minutter?
Sorts tid: En time og 20 minutter!

Fra 7. runde har jeg vist remisen mod
Debarnot. Karpov taber et halvt
point! Tiderne til 71 træk: Timman
3.50, Karpov 2.28!
I 8. runde viser Karpov svagheds-
tegn. Han kunne have tabt til
Adorjan, med Hvid i en Pirc. Men
ungareren fortsatte svagt, også i
hængepartiet. 57 træk, 1-0, Hvid: 2
timer og 2 minutter! Sort 3.32.
Jeg er på arbejde mod Garcia Padron,
men får efterhånden overtaget. Der
er meningsforstyrrende trykfejl i
bulletinen. ‘Pepito’ giver en pjæs for
to bønder. Det er ikke særlig svært
at vinde, men det tager mange træk.
58 træk, tiderne 3.30 mod 0.57!
– Han havde måske travlt!
– Ja lige netop! Ellers kunne jeg jo
have fået hængeparti.

9. runde: Karpov må forsvare sig i
over 6 timer, med hænge og det hele.
Jeg spiller nemlig meget skarpt. Men
han klarer remisen, og jeg kiksede
ikke noget. 61 træk, men læg mærke
til tiderne! Hvid 3.28, Sort 3.25. Det
var nemlig ‘seriøs skak’. Men un-
dervejs var der lang tid, hvor Karpov
havde brugt mest, hvilket bulletinen

bemærker med stor undren. ‘... for
første gang i turneringen...’
I 10. runde har Karpov intet besvær
med Drageeksperten Martin. Bulle-
tinen virker lidt pudsig, den taler om
verdensmesterens ‘dybe forståelse af
spillet’. Men til de 33 træk bruger
han faktisk 2.03 (mod 2.22).
Jeg spiller bragende flot! Jeg kan slet
ikke lide den bondestilling, men
Miles’ officersopstilling, hvad med
den?
Jeg forsøger med nogle ultrakorte
anvisninger. Miles’ officerer kom-
mer så galt af sted, at jeg ødelægger
mit flotte centrum og giver f5 for h2.
Hjælp! Er det mig?

E
�F� 	���
2��$�������

Engesk / A21

���
�����������
���������������������

��������������������������������
����

	����
���������������

Dronninggambit mod Kongegambit
kaldte Krause og Co. dette for over
hundrede år siden.
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Hvad skal jeg sige? På c3 stod den i
hvert fald skidt. Men hvor er der et
hul i den sorte stilling? Måske på b6...
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Bedre Le2. Det skændes med Sg1
og letter trykket mod e4. Men alli-
gevel! (Tidnød).
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Nejnejnej, det er ikke mig. Jeg er
hunderæd for at tabe sådan en bonde.
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Tidnød gør blind. Eneste chance må
da være 31. Lc3.
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Skak er grusommere end boksning,
men normalt uden blod. Den tidnød-
plagede stakkel magter ikke at se
begge fløje på én gang. Vi er meget
nær ‘al organiseret modstand er op-
hørt’, som nærværende kommenta-
tor lærte af BBC under Anden Ver-
denskrig.
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37. f3 Ld5 er ikke lovende. Tony
håber på 37... h3 38. Se5.
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Slut. Jeg ved ikke, om Tony så
hovedvarianten 38. Th1 g4 39. Txh4
gxf3 40. Txc4 fxg2 41. Te6† Kb7
42. Tg6 Txf2, hvor jeg med sindsro
kan gentage den gamle vismands
ord:
– Den er da meget sød.
Hvad han mente var, at f2 er det
svage punkt i begyndelsesstillingen.
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Sådan blev det ført til protokols.
Hans vinge var vistnok faldet, men
pyt med det. Tiden: Blancas 2.30,
Negras: 1.50.
Man ser, her er tale om seriøs skak
med vanskelige beslutninger. Træk
10-24 er ikke det rene pjat.
Om 11. runde vil jeg ikke sige det
samme. Kan vi ikke slette det af for-
fatterskabet? Først kiksede jeg i en
god stilling, derefter kiksede Tim-
man endnu værre, og så ‘tog Larsen
igen tøjlerne’. Jaja, iskoldt som om
intet var hændt. 40 træk, 2.00 - 2.29.
I Bellon - Karpov var sidstnævnte
hurtigt i en stilling af dem, der umu-
ligt kan vinde. Men uden damer!
Efter præcis 5 timer stod det 0-1. 2.43
mod 2.17! 51 træk.
I 12. runde var Karpov - Cabrera en
lille let sag, 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3!?
dxe4 4. Sxe4 Sf6 5. Sxf6 gxf6 6.
Le3 b6 7. Le2 Lb7 8. Lf3 Dc8 9.
Sh3 Sd7 10. 0-0 c5 11. Te1 osv. 25
træk, 0.56, 1.44. Jeg spillede flot:
Først en uspillelig åbning, derefter
en vanskeligt midtspil: Én af mine
springere holdt sig klar. Jeg gjorde
en serie eneste træk, og Adorjan
brugte tid. 26... h5 gav mig h7 til
kongen og snart efter et afgørende
angreb. Uden noter!
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Tiden? 2.35 - 1.46!
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I 13. runde vinder Karpov flot over
Tatai. Nyd det! Det står mange ste-
der. Men bemærk tiden: 30 træk ko-
stede Karpov 2.20!!
Jeg vinder smukt, men let over Po-
mar. 10. Lg5 var godt i 1920’erne,
men er et udmærket valg mod
‘Arturito’. Vi kører det igennem med
påpegning af Sorts meget instruk-
tive fejl:
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Hvid står bedst. Sorts første be-
skedne fejl kom vel i 11. træk. Men
med Kf8 kunne han forsvare sig
hårdnakket.
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Hvid vinder, påstår jeg.
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Måske er ‘let’ en overdrivelse. Jeg
brugte 1.45 – som Arturo!

14. runde: Karpov får tidligt fordel
og vinder også en bonde. Men da
Visier ikke opgiver ævred – der som
bekendt giver det lifligste efterårs-
smør – så kommer der kludder. Han
vinder nu alligevel, i 69 træk. 1.50
mod 3.25.
Jeg har en dårlig dag mod Angel
Martin. Bulletinen er henrykt for den
sikkerhed, hvormed han holdt remis.
Ikke et sekund tænker man på, om
han kunne have spillet på gevinst.
Et par antydninger:
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Selv om Miles senere vandt partier,
duer ideen ikke.
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9. Sb5!?
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Med udråbstegn. Ingen ser på, om
Db6 var bedre.
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Det kan Hvid ikke tabe. Jeg får endda
lov at vinde en bonde, men alle ved,
at det ikke vinder: Remis i 50 træk,
0,47(!) - 2.37.

Karpov har vundet turneringen og
spiller i sidste runde en fredelig re-
mis med Tal. Men er Larsen blevet
gal? Tag dog remis med Bellon, og
du er sikker på andenpladsen!
Jeg er ikke ganske enig. For det før-
ste har Bellon måske fået blod på
tanden, han slog minsandten Miles
for et par dage siden, og med et helt
point ryger han op omkring niende-
pladsen.
For det andet har jeg selvfølgelig fået
repareret den Scheveningen, som har
givet mange points, men tabte et parti
til Bill Hartston!! For det tredie er
det sjovt at gå til grænsen. Det gør
jeg!
Frækkerten er 15. træk, og bulleti-
nen ser gevinst for Bellon, hvis han
ikke havde forivret sig i 19. træk.
Han opgiver i 38. træk. Men hvorfor
kommer hans næstenkæmpetriumf
så ikke i Informator? Og hvorfor var
jeg ganske ubekymret?
Jeg har mine hemmeligheder, men
tiden var 2.29 mod 1.10!
Dermed blev det Karpov 13½ og til-
lykke, Larsen 11 (nejtak, man gratu-
lerer ikke til andenpladser) Timman
10, Tal, Browne og Hernandez!!
(tillykke med titlen trods start med
0-0-0) 9. Adorjan og Debarnot(!) 8,
Miles (brød sammen til sidst) 7½.
De andre var også med. Og jeg hol-
der ord: Intet om det dødtriste T-slut-
spil med Kavalek. Eller om bange-
buksen Tajmanov. Eller ...
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Af Lars Bo Hansen

Et skakbræt har som bekendt 64 fel-
ter. Alligevel er det ikke alle felter,
der tillægges lige stor vægt. Tom-
melfingerregler som ‘spil i centrum’
eller ‘en springer på randen er altid
på spanden’ læres allerede tidligt.

Lad os se nærmere på det sidste
ordsprog. Hvorfor er det, at en sprin-
ger på randen ikke er god? Det hæn-
ger bl.a. sammen med brættets geo-
metri og springerens korte bevæ-
gelsesradius.

Prøv at placere en springer på
centralfeltet e4. Herfra dækker sprin-
geren 8 felter. Fra et randfelt som
f.eks. h4 er det kun 4 felter. Helt galt
bliver det fra et af hjørnefelterne.
Herfra har den stakkels springer kun
2 muligheder. Prøv selv samme
øvelse med de andre officerer. Det
giver en god forståelse for centrums
betydning og brikkernes indbyrdes
kamp om de rigtige felter.

Men det er ikke altid, at hjørne-
felterne er dårlige for springeren –
om end disse felter som regel kun
bruges som mellemstation på sprin-
gerens vej til en bedre og mere aktiv

tilværelse. Sådanne lange sprin-
gervandringer kalder John Watson i
sine meget roste skakstrategibøger
for ‘sleepless knights’. Lad os se
nogle eksempler, hvor en springer
bruger et hjørnefelt som mellemsta-
tion:
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Dresden 1926. – Med kontrollen
over e-linien samt den stærke løber
på c4 står Hvid bedst. Men springe-
ren på g3 laver ikke meget. Hvor ville
den stå godt? På g5, hvor den i kom-

bination med de øvrige officerer ville
være en farlig angrebsbrik! Næste
træk er derfor et stærkt angrebstræk:
���������	�������������������������
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En unøjagtighed, der smider en stor
del af Hvids fordel væk. Stærkere
var 27. De1 eller 27. Sg5.
������������������������

Rubinstein gengælder tjenesten. Han
kunne ikke slå tårnet pga. 28... Txe5
29. fxe5 Dxe5? 30. Dh6† fulgt af
mat, men med 28... h6 kunne han
forhindre den hvide springer i at fuld-
ende sin udflugt.
���� 	����������������������� ����
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Afgørende. 34... Lxb5 35. Df6† ta-
ber løberen på b6, og efter 34... axb5
35. Se6 h5 36. Df6† Kh7 afgør 37.
Lb4! fulgt af Sg5† og Lf8. 34... Dg7
35. Dxg7† Kxg7 36. bxc6 bxc6 37.
Sf3, og Nimzowitsch vandt let.
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I dette eksempel skulle springeren
omplaceres for at deltage i et direkte
angreb mod den sorte konge. I det
følgende har omplaceringen via
hjørnefeltet h1 i stedet en positionel
begrundelse: Gennemførelse af et
gennembrud i centrum:
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Det Ungarske mesterskab 1989.
�������������������

På vej mod enten c6 eller e6 via g3-
e2-d4.
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I forbifarten truede springeren med
at gå til f5.
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Planen er fuldført, og den sorte stil-
ling bryder sammen.
����������������������������������
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Håbløst, men der var ikke bedre,
f.eks. 40... Tce8 41. Tde1 Txe5 42.
Dxe5 fulgt af Se7†.
������
����
������ ���������������

��������������������������

Sort opgav.
���

Jeg har også selv i min praksis haft
mulighed for en springervandring
via hjørnefeltet:
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Aosta 1989. – Med de foregående
eksempler in mente er det vel ikke
overraskende, at der her fulgte...
������������������

Sort forhindrede Sf5 (og evt. videre
til d6), men prisen var en fatal svæk-
kelse af de sorte felter omkring kon-
gen. Springeren er på vej til g4 eller
evt. via f2-d3-b4 til d5.
�������
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21... Sxc5 taber en kvalitet efter 22.
Sf6† Kg7 23. Sd5, men dette er ikke
bedre.
����	���

Her opgav Sort. Lidt tidligt måske,
men stillingen er håbløs; efter f.eks.
22... Kg8 23. Lg5 Tf8 24. Lf6 (truer
mat) 24... h5 25. Lxe5 Dxc5† 26.

Dxc5 Sxc5 27. Sf6† Kg7 28. Sd7†
f6 29. Sxc5 Txc5 30. Ld6 taber Sort
afgørende materiale.
���

Selv om artiklen egentlig handler om
springerens brug af hjørnefelterne vil
jeg lige slutte med en smuk manøvre
fra turneringen i Linares, hvor Shirov
også bruger hjørnefeltet h1 til at af-
gøre sit parti mod Radjabov - denne
gang er det dog dronningen, der
omplaceres via brættets yderste kant:
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Linares 2004. – Hvid kan sikkert
vinde på flere måder, men Shirovs
brug af hele brættet er effektiv og
instruktiv:
�����������

Efter 63... Kh8 afgør 64. f7 Ta6 65.
f8D† Txf8 66. Dxa6.
������������

64... Ke8 strander på 65. f7† Txf7
66. Dc6†.
������������

Efter 65... Kf8 følger ligeledes 66.
Dh1.
���������

Her opgav Radjabov. Efter 66... Kg8
67. f7† Kf8 (67... Txf7. 68. Dxa8†
– netop derfor skulle dronningen til
h1!) 68. Dh6† Ke7 69. f8D† Txf8
70. Dg7† falder tårnet på g7.
���

Selv om vi oftest taler om central-
felterne – så husk at hele brættet kan
bruges!
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v/ Steffen Pedersen

Alder er heldigvis ingen hindring
for at spille skak – og heller ikke for
at spille godt skak. Det er den nu
73-årige Viktor Korchnoi et synligt
bevis på. Han spiller knap så meget
som for få år siden, men han er sta-
dig mere aktiv end de fleste, og han
vinder stadig turneringer.

Hans Elo-tal er faldet til under
2600, men styrken er stadig impo-
nerende. For nylig vandt Korchnoi
turneringen II György Marx Chess
Memorial i Paks i Ungarn, og hans
slutscore på 7½ point af 10 mulige
svarede til en ratingpræstation på tæt
ved 2800.

Slutstillingen:
1. Korchnoi (Schweiz) 7½ point,

2. Berkes (Ungarn) 6½, 3. Beliavsky
(Slovenien) 6, 4. Nevednichy
(Rumænien) 4, 5-6. Portisch (Un-
garn), Acs (Ungarn) 3.

Korchnoi startede helt forry-
gende: efter remis i 1. runde, vandt
han de næste fire partier, og nåede
en score på 6/7, inden han blev sat
lidt tilbage i 8. runde:
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Nimzoindisk / E 46
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En ganske logisk ny idé, der forhin-
drer at hvid ekspanderer på dame-
fløjen.
����
���

Sort har næppe de store problemer
efter 8. cxd5 exd5 9. Ld3, men dette
burde nok alligevel har været hvids
valg.
�����
�������
��	�
������
������������

	����
�

Sort har allerede bekvem udligning,
og det er faktisk overraskende så
hurtigt, at hvid løber ind i konkrete
problemer. Måske var afbytningen
på d5 forkert, da det godt nok isole-
rer en sort bonde der, men også gi-
ver sort et friere officersspil, og
måske skulle løberen have været
placeret et andet sted end på e2.
Stillingstypen kan man sammen-
ligne med Modtaget Dronning-
gambit med omvendte farver, og det
burde vel ikke være så skidt for hvid,
men Sg3 står helt forkert uden kon-
takt til det vigtige centrale felt, d4.
�����������������������������

Hvid burde måske forsøge en aflast-
ning af stillingen med 14. exd4 Sxd4
15. Sxd4 Lxd4 16. Tb1, men trods
den næsten symmetriske bonde-
stilling er det også risikabelt, da sorts
officerer er langt mere aktive og ar-
bejder bedre sammen end de hvide.
�����������������

Det er meget hurtigt blevet nærmest
akavet at spille hvids stilling. Dette
bondetræk er ikke kønt, men det sik-
rer Sb5. Problemet findes i noget i
stil med 15. Lf4? d3! 16. Lxd3 Sxd3

17. Dxd3 Td8 18. De2 Lg4 19. Dc4
Tac8, der bestemt ikke ser rart ud.
������������������

Tjah... Balladen på f2 skulle jo lø-
ses på en eller anden måde, da sort
blot truede med at spille d4-d3. 16.
Lxg4 var alternativet, men godt er
det ikke.
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Det enkle 17... Ld7 var også tiltræk-
kende, men dette er smart.
�����������

Pointen, da det jo kollapser helt for
hvid efter 19. Dxd3 dxe3 20. De2
Lg4!, og når løberen tages er der en
dræbende afdækkerskak med e3-
e2†.
�����������������������	������������
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Trods kvalitet mere er hvids stilling
nærmest håbløs – han kan ikke på
nogen fornuftig måde opløse bin-
dingen på den lange sorte diagonal.
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Dette gør det nu ikke bedre; 25. Lg3
var nødvendigt.
�������
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Ups! – det er jo mat efter 27... Td1#.
���

Denne afklapsning påvirkede dog
ikke den store mester synligt. Lyn-
hurtigt slog han igen med en gevinst
i 9. runde, inden han kunne sikre sig
turneringssejren med en forholds-
vis fredelig remis i sidste runde.
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Afdækkerskak?
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Skulle der monstro være en
redning?
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Endnu en hest i bekneb for plads!
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Hvad kan man nu gøre?
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God udvikling for en sølle
bonde!
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Kan der ofres?
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Er damen kommet i klemme?
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Frem, bondemand?
Men hvad så bagefter?
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Hvorhen skal den springer?
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Af Henrik B. Pedersen

I slutningen af 2002 blev der sat to
danske 6-mands hold til deltagelse i
henholdsvis den 1. OL-finale i e-mail
skak (14. korrespondanceskak-OL)
og indledende runde i 2. email-OL
(15. korrespondanceskak-OL). Jeg
fik den opgave at spille 1. bræt i sidst-
nævnte turnering. Til trods for en-
kelte langstrakte partiforløb, hvor
flere modstandere brugte deres til-
ladte betænkningstid på 6 dage pr.
træk til det yderste, så afsluttedes
turneringen for mit vedkommende
efter godt et år. Resultatet blev me-
get tilfredsstillende med 5 gevinster
og 5 remisser i 10 partier. Dette er et
halvt point over GM-normen og
halvandet point mere end nødven-
digt til min anden SIM-norm og der-
med titel på næste kongres i ICCF.

Med sort fokuserede jeg vanen tro
på solidt spil. Mod brættets højstrat-
ede, den spanske stormester Mer-
cadal Benejam lykkedes strategien
over al forventning og partiet blev
lige til en lærebog om slutspil og
temaet god springer mod dårlig lø-
ber!

15. OL, indledende, bræt 1:

"
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Dronningindisk  / E15
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Mercadal vælger dette i modsætning
til de fleste af sine tidligere partier,
der her fortsatte med 3. Sc3.
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Mange partier er her fortsat med 9.
Se5 Sfd7 10. Sxd7 Sxd7 11. Sd2 0-
0 12. 0-0 Tc8, og hvid har haft svært

ved at påvise nævneværdig fordel.
��������������.�.�.�.���������
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Eller 15. Te3 Lf6 16. dxc5 Sxc5 17.
Se5 Lxg2 18. Kxg2 Dc7 19. Df3
Tad8 med lige spil (Karpov - Anand,
Siemens Giants 1999).
������	������������
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Eller 17. dxc5 Lxc3 18. Dxc3 Sxc5
19. Tad1 ½-½, (Radjabov - Polgar,
Wijk ann Zee 2003).
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Hertil har vi fulgt Graf - Joachim,
Bundesligaen 2002/03, der fortsatte
med 21... Kf8?! Hvid har et vist tryk
i d-linien. Jeg analyserede de mange
muligheder for sort, heriblandt det
oplagte 21... Lxd4 og 21... Db8!?
Analyserne viste, at hvids chancer
er forbundet med den stærke sprin-
ger, f.eks. 21... Lxd4 22. Sxd4! og
springeren kan genere via b5/d6. Jeg
valgte derfor en radikal løsning:
������	���

Nyhed!
��������	�������������������������
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Jeg valgte her at tilbyde remis, hvil-
ket stillingen er. Ved en umiddelbar
vurdering vil de fleste nok også
mene, at hvid har chancerne pga.
bondemajoriteten på dronninge-
fløjen og muligheden for en fribonde
– men det er synsbedrag! Heldigvis
afslog spanieren!
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Det kan godt benævnes partiets tabs-
træk. Hvid burde tage remis med 28.
Da8† Kh7 29. Le4†.
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Lammer fuldstændig hvid. En evt.
fribonde efter 31. c5!? bxc5 32. b5
kan sort stoppe med 32. .. Kf8 33.
b6 Se5 34. b7 Sd7 35. Kf2 Ke7 36.
Lc6 Sb8 37. Lg2 Kd6 38. Ke2 Sd7!
39. Kd3 Se5, men det var nok det
sejeste forsvar og for intet at regne i
forhold til partifortsættelsen. Men
det er nok svært at påtage sig, når
man netop har afslået remis! 32. bxc5
Kf8 giver et slutspil med bonde for
lidt og uholdbar stilling.
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Hvid tilbød remis, Næh, nej ...
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På det netop afholdte årsmøde i k-
skak afdelingen (referat kan læses
på vores hjemmeside) meddelte to
af vores faste støtter – Kristian
Rohde Jensen og Søren M. Larsen
– at de afgik fra deres poster. Der
skal herfra lyde en stor tak til dem
begge for mange års trofast og sta-
bilt arbejde!

Omvendt betyder det, at k-skak-
afdelingen nu kan tilbyde 2 udfor-
dringer til nye lederkandidater: Til-
melding af danske spillere til ICCF
turneringer – og vedligeholdelse af
vores k-skak partidatabase. Interes-
serede kan henvende sig til under-
tegnede!

H
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Det har desværre ikke været mu-
ligt at starte så mange nationale
grupper i 2003. Set i forhold til
2002 modtog vi ganske enkelt 40%
mindre tilmeldinger! Det kan der
være mange forskellige forklarin-
ger på – paradoksalt kan en af grun-
dene være, at der netop er så få til-
meldinger!

Altså: Man tilmelder sig ikke,
fordi der er laaaang ventetid!

Vi er naturligvis interesserede i
at gøre det så godt som overhove-
det muligt, så derfor efterlyses her-
med tiltag, der kan få vendt sku-
den!

Skal vi genindføre præmierne
(og forhøjet indskud!), skal vi ar-
rangere 5-mands grupper med 2
partier mod hver, skal vi starte alle
grupper én gang om året, så spil-
lerne kan planlægge (altså vide,
hvornår deres grupper starter)? Vi
er lydhøre for alle mulige krum-
spring, der kan have interesse.

Giv lyd fra dig!

Søren Peschardt

Senest her burde hvid opgive. Sorts
strategi er fuldstændig tilendebragt,
og alle sorte brikker er på sorte fel-
ter, mens hvids løber er helt hæm-
met af bønder på samme farve. Den
smukke stilling fortjener et diagram.
Hvid er i træktvang og kan ikke
undgå materialetab. Desværre havde
Mercadal besluttet at trække partiet
ud og brugte jævnligt 20-30 dage
pr. træk. Det næste fine træk kostede
24 dage og har efter mine begreber
ikke meget at gøre med AMICI
SUMUS (‘Vi er alle venner’ – en art
hæderskodeks i ICCF, der betyder,
at man behandler alle modstandere,
som om de var gode venner), som
hvert af hans træk var ledsaget af,
men hjalp til at redde noget rating
for ham endnu et halvt år...
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Desværre blev der også på finale-
holdet brug for min indsats, da Sven
Jardorf, der spillede 5. bræt, afgik
ved døden. Jeg overtog Svens par-
tier midtvejs. Følgende festfyrvær-
keri ville givet have glædet Sven.

14. OL, finale, bræt 5:
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Semislavisk / D46

������������
��
���������������
���

��������������
��	������	��.�.����.�

.���
�����	�
��������������������	��

�
���������������������������������

������������������������	���	������

�����������������

Her overtog jeg partiet.
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Nyhed! Dette er bedre end 19... Sc4,
der blev spillet i Luzhinsky - Yev-
seev, Ukraine 2001.
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Tepper burde ikke tillade det føl-
gende. 21. Sb1 c5 22. Lxg4 cxd4
23. Lf5 Sxe4 24. Txd4 Sg5 eller 22.
Sxb5 Lxe4 23. Dc3 Txb5 24. Lxb5
Dxb5 25. Txd6 Lb7 var dog også
mest interessant for sort!
��������������������	����������

23. Kg1 er nok lidt sejere.
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24. Sf5 b4! 25. Sxh4 bxc3 26. Lxc3
Tg5† overlever hvid ikke.
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Et smukt linieåbnende træk. Alle
sorte officerer skal med i angrebet.
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Og nu er løberen på b7 også med.
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Hvids konge er helt klædt af!
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Eller den flotte: 31. Kxh4 Te3 32.
Sd5 Lxd5 33. Txd5 Dd8† 34. Kg4
f5† 35. Txf5 Dxd6 med snarlig mat!
�������������

14. OL-finale: 1. Arne Bjørn Jørgen-
sen 4½/9, 2. Svend Erik Kramer
3/9, 3. Jens Hartung Nielsen 4½/8,
4. Ove Søgaard 7/11, 5. Sven Jar-
dorf/Henrik B. Pedersen 3½/11, 6.
Ove Kroll 3/11. I alt 26½/59/66.

15. OL-kval.: 1. Henrik B. Pedersen
7½/10, 2. Ole Nørregaard Hansen 5½/
10, 3. Svend Nørrelykke 2/8, 4. Mar-
tin Olesen 8/10, 5. Allan Ringsborg/
Søren Peschardt 3½/9, 6. Tonny Chri-
stiansen 4½/9, I alt 31/56/60.

Alt om k-skak – turneringer,
resultater, tilmelding osv. ...
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v/  Jacob Aagaard
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Ligesom Politikens mere ambitiøse
2-binds værk af samme navn fra star-
ten af 80'erne snarere en 'en bog' end
'bogen'. Men en god lille bog, som
allerede ved sine fysiske mål, 12,5
cm x 17,5 cm, signalerer både yd-
myghed over for det store emne og
et ønske om at være praktisk og til
gavn. Som en parlør er det i forhold
til den hyldesvære Oxford.

Uden omsvøb forklares spillets
regler, begreber og grundliggende
strategier. Eksemplerne fungerer

��������&	����	(��$�I
Bind 2 i det, som dermed er en serie.
Med den fulde titel: Kan man virke-
lig det 2 – e5 mod d4. I bind 1 be-
handlede Jesper Schultz-Pedersen
Møller-angrebet i Lettisk Gambit, og
bind 2 gpår ad endnu mindre udfor-
skede stier. Faktisk et helt nyt
åbningssystem: 1. e4 b6 2. d4 Lb7
3. Sc3 e5!?, og dermed beslægtede
varianter. Den, der tør ofre en bonde
i de første træk, har ingen åbnings-
problemer – men savnet af bonden
kan jo nok blive føleligt senere i
partiet.

Det korte svar på seriens spørgs-
mål er altså, at selvfølgelig kan man
det. Har man modet og er til skæve
stillinger langt fra databaserne, er der
smittende begejstring og konstruk-
tiv inspiration i Jesper Schultz-Pe-
dersens hæfter. Objektiv analytisk
erkendelse om begyndelsesstillingen
i skak, må man søge andre steder,
her gælder det den stærke amatørs
uforpligtene glæde ved spillet.

Thorbjørn Rosenlund

Jesper Schultz-Pedersen: Kan man
virkelig det – e5 mod d4. Chess Print
& HJ Chess Import 2003, 79 sider,
80 kr.

fint, og teksten udmærker sig ved
naturligt at anvende en lang række
af skakkens fagudtryk – læsevenligt
kursiveret –  så læseren hurtigt er
godt rustet til skakspalter  og flere
bøger.

Vil man forære nogen et skakspil
er denne bog det supplement, der
øger chancen for, at gaven bliver til
glæde.

Thorbjørn Rosenlund

Peter Dürrfeld: Bogen om skak.
Aschehoug 2004, 96 sider, 79 kr.

Tanya Jones:
Survival Guide for Chess Parents
176 sider, Everyman Chess 2004.

Tanya Jones er en skakforælder, der
har gennemgået den hårde kamp at
være forælder til et ungt skak-
monster, Gawain Jones, der med sine
17 år allerede har IM-styrke. Spørgs-
målene i bogen har dog meget lidt
med spillestyrke at gøre, men hand-
ler mere om hvordan en forælder
uden nogen form for indsigt i spillet
skal forholde sig til sit barns inte-
resse. Nogle gange sætter bogen sig
dog imellem to stole med kommen-
terede partier, der mest virker som
om de bare skal fylde. Noget der er
helt unødvendigt. Men ud over det
en bog der gør hvad den har sat sig
for.

�

James Rizzitano:
Understanding Your Chess
192 sider, Gambit 2004.

Den Amerikanske IM’er har gen-
nemgået sine gamle partier igen i
samarbejde med nye bøger og nye
computerprogrammer. Partierne er
velanalyserede, men det virker me-
get svært for forfatteren at skabe en
forbindelse mellem sine partier, det
at tillære sig skak og læseren. Der
bruges meget mere plads på at

komme med åbningsreferencer til
partierne, der først og fremmest er
fra 80’erne, end på at forklare stil-
lingerne. Desuden irriterer det geval-
digt, at forfatteren bruger det Ame-
rikanske ratingsystem i stedet for Elo
til at angive spillernes styrke.
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Raetsky/Chetverik:
The Catalan
192 sider, Everyman Chess 2004.

Dækker åbningen 1. d4 d5 2. c4 e6
3. Sf3 Sf6 4. g3, der også tit kommer
via 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sf3.
Begge Russiske IM’ere har mange
års erfaring som forfattere og som
hvidspillere i netop denne åbning.
Tidligere er en Tysk bog om samme
åbning, men ikke med helt samme
indhold, udkommet med samme for-
fattere.

�

Jan Pinski:
The Two Knight Defence
160 sider, Everyman Chess 2004.

Den Polske IM har i denne bog be-
handlet systemet efter 1. e4 e5 2. Sf3
Sc6 3. Lc4 Sf6, hvor hvid kan fort-
sætte med 4. Sg5, 4. d4 og 4.d3, alt
efter temperament. Bogen er skrevet
i Everymans sædvanlige stil med
kommenterede partier.

�

Angus Dunnington:
The Nimzo-Indian Rubinstein
160 sider, Everyman Chess 2004.

For nogen tid siden udgav FM Car-
sten Hansen (dansker bosidende i
New York) en bog på 320 sider om
stilllingen efter 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3.
Sc3 Lb4 4. e3, opstillet som et mas-
sivt opslagsværk. Bogen var kom-
petent, men viste til tider det umu-
lige i den opgaven at give en korrekt
vurdering af alle varianter i dette, det
måske største åbningskompleks over-
hovedet. Dunnington, der også er en
kompetent forfatter, bruger kun den
halve plads, og er ikke ude på at være
komplet, men ønsker i stedet at for-
klare og inspirere. Begge tilgange til
emnet har sine fordele, og begge
bøger er udmærkede repræsentanter
for deres slags åbningsbøger



13248.
C.  J. Feather,
Storbritannien.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 2 træk.
2 løsninger. C+ 4+5

13249.
Christopher J. A. Jones,
England.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 3 træk.
B) Kd2�f3. C+ 4+8

13250.
Ivan Brjuchanov,
Ukraine.
Originalopgave.
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Selvmat i 12 træk. 4+4

13251.
Ivan Brjuchanov,
Ukraine.
Originalopgave.
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Selvmat i 21 træk. 4+3
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Sommerens opgaver
Både i øst og vest har komponister
tænkt på danske skakentusiasters
lange sommerferier, der ofte kan fø-
les for lange i sommerhuse og lig-
nende. Derfor har såvel Christopher
Jones og Chris Feather i England
som Ivan Brjuchanov i Ukraine be-
tænkt de nævnte med tilsammen fire
drilske originalopgaver. Især ukrai-
nerens lange selvmatter skal nok
formå at sende en og anden fortviv-
let løsers partner alene på diverse
udflugter. Der er naturligvis tale om
lutter originalopgaver – og sådanne
står ligefrem i kø for at blive offent-
liggjort i Skakbladet, hvis problem-
spalte i disse stunder bliver mere og
mere kendt i det internationale pro-
blemistmiljø, ikke mindst efter at
Skakbladet fik nyt layout pr. januar
2003.
I øvrigt er Ivan Brjuchanovs to fler-
trækkere, eller rettere mangetræk-
kere, af en sådan karakter, at ikke
alene mit eget testprogram Popeye
måtte opgive, men også Steen Chri-
stensens langt mere avancerede. Så
den gode, gamle menneskehjerne må
altså atter til brættet.
Løsninger bedes indsendt senest 20.
august.

Løsninger til nr. 4
13244. (Larsen) Forførelse: 1. Sxe3?
Truer 2. Td7‡ (bindingsmat, da Te5
er bundet af Df6 og derfor ikke kan
gå imellem på d5). 1... Dg4/Dh3 2.
Dxe5‡. 1... Df5 2. Sxf5‡. Men 1...

Lf8! Løsning: 1. Dd6! Truer 2.
Db4‡. Nøgletrækket frigør det bund-
ne tårn på e5. Dette kan sort anvende
til forsvaret 1... Txd5, der binder den
hvide dronning, hvormed truslen
Db4‡ er afværget. Imidlertid er det
bindende tårn selv bundet (selv-
binding), og da det sorte træk dertil
åbner e-linien for hvids tårn og der-
med hindrer sort kongeflugt ad
denne, har hvid i stedet for 2. Lc5‡.
Sort kan også forsøge sig med 1...
Ke4, men dermed opretter han en ny
selvbinding af sit tårn, hvorfor hvid
har 2. Sxe3‡, idet tårnet ikke kan gå
imellem på d5. Bemærk, at hvid med
Sxe3 garderer f5, det felt den hvide
dronning svigtede med nøgletræk-
ket. En smuk opgave med bindings-
mat som trussel og hvid frigørelse af
en sort brik (Te5), som derpå går ind
i to selvbindinger. Dette mønster el-
ler denne strategi har Lars Larsen
anvendt i en række af sine seneste
totrækkere.
13245. (Hansen) 1. Sa4! Truer 2.
Db2‡. 1... Td2 2. Dg1† Td1 3.
Dxd1‡. Og 1... c5 2. Dxd6 Kb1/c4
3. Dd1‡.
13246. (Schönholzer) 1. Sd4 Tb4 2.
Sf3 Sg3‡. Og 1. Se3 Te1 2. Sd5
Sd6‡. Begge løsninger indeholder i
nævnte rækkefølge linieåbning,
spærring og matsætning bag spær-
rende brik. De sorte springeres dans
med det hvide tårn (på b1) og den
hvide springer udgør en fascinerende
og præcis koreografi de to løsninger
imellem.

13247. (Hansen) 1. e2 Kc2 2. Lc1
Kd3 3. Kd1 Sg4 4. e1(T) Sf2‡. Inter-
essant miniature med minorfor-
vandling.

K.A.K. Larsens firetrækker
Under DSU’ påskestævne i Køge ud-
delte jeg en PR-skrivelse for Dansk
Skakproblem Klub med tilhørende
‡4 af en af Danmarks største kom-
ponister nogensinde, K.A.K. Larsen
(1896-1963). Dette usædvanligt
smukke problem fortjener også at
blive vist i Skakbladet,

13252.
K. A.K. Larsen.
DSK’s 4-træksturnering 1934.
1.  præmie.
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Mat i 4 træk. C+ 10+7

Ingen af DM-turneringens udøvere
af praktisk skak kunne tilsynela-
dende finde løsningen. Men her er
altså en ny chance i den lange som-
mer frem til Skakbladet nr. 6.
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Stillingerne er nogle eksempler på,
hvad læserne af Skakbladets første
årgange blev underholdt med.

1. Kaptajn Bech, Viborg
Direktør Staugaard, Randers

1. jydske Korrespondanceturnering
1904. 21. Txc8† Txc8 22. Dxc8†!
Lxc8 23. Te8† Df8 24. Lh7† Kxh7
25. Txf8, og hvid vandt slutspillet
let. 1-0.

2. Adjunkt Valdemar Thoresen
Ingeniør Hannemann

Spillet d. 6. dec.1905 i Randers. Da
18... Se2† pareres med 19. De5, bli-
ver Sf3 reflekssvag, hvilket demon-
streredes med 18... Sg5!, og nu
kunne officerstab ikke undgås (19.
Dd1 Tad8!). 19. Se5 Dxe5! 20.
Dxe5 Sf3† 21. Kg3 Sxe5 22. Kxf4
Sxc4, og sort vandt. 0-1.

gres, Nürnberg 1906. 16. e5! dxe5.
Også efter 16... Sg4 17. e6! f6 (eller
17... d5 18. Lf4!) 18. Sh3! falder
den sorte stilling snart sammen,
f.eks. 18... b4 19. Sf4! bxc4 20.
Sxh5. 17. Sxf7! Sxf7 18. Dg6 Ld5
19. Lh6 Sxh6 20. Sxd5 Kh8 21.
Sxf6 Lxf6 22. Lxd8 Taxd8 23.
Dxh5. Sort opgav. 1-0.

5. Dr. Carl Theodor Göring
Prof. Adolf Anderssen

Leipzig 1877. I sin nød fandt hvid
34. Se7†!, og med 34... Txe7?? faldt
den ældre herre i fælden. Efter 34...
Sxe7 35. Dxf4 Dd3† var der stadig
materiale nok til sort gevinst.

Her skete der nu det, at hvid ef-
ter tidens skik annoncerede mat i 3
træk, hvilken også kom til udførelse.
Vi citerer fra Skakbladet 1906: 35.
Dc8† ‘Hvad for noget? Sætte mig
mat!’, og med rystende Hånd greb
den alderstegne Professor den frel-
sende springer. 35... Sf8. ‘I ethvert
Tilfælde, Hr. Professor!’ 36. Dxf8†
Kxf8 37. Th8 mat. Øjeblikkelig ser
begge Spillerne, at Sort ved at
trække 35... Te8!! endnu vilde have
haft oplagt vundet Spil. Tableau!.
Citat slut. 1-0.

6. H. Ruben
Oberstløjtnant S. A. Sørensen

København 1879. 17... Lb4!! En
billedskøn afledningskombination,
som også i vor tid gør indtryk! 18.
Dxb4 Txg2†! 19. Kxg2. Efter 19.
Kh1 Dh4 er der mat i højst 6 træk:
20. Kxg2 Lh3† 21. Kh1 Dg4 etc.
19... Lh3†. Det ene karateslag efter
det andet. 20. Kxh3 Df3† 21. Kh4
e3† 22. Kg5 Df4† 23. Kh5 Dh4
mat. Herligt! 0-1.

7. Jørgen Møller
Rudolf Loman

Den internationale turnering i
Stockholm, feb. 1905. 22. Sec5!
Selvfølgelig! Men ikke helt enkelt i
fortsættelsen. 22... bxc5 23. Sxc5
Db6 24. Sxe6 Sc3 25. Dc2! Sb4 26.

Dxf5! Danmarks stærkeste skakspil-
ler for hundrede år siden var god til
taktiske finesser. 26... Sxe2† 27.
Kh1 Txc1† 28. Txc1 Sxc1, og nu
ikke 29. Le4? Te8! 30. Dh7† Kf7
31. Df5† Ke7 32. Sxg7 Td8 med
usikkert udfald, men: 29. Dg6!, og
mattruslen vinder damen. Sort op-
gav efter 45 træk. 1-0.

8. Heinrich Wolf
Mihail Tschigorin

Barmen 1905. 25. Sxf6†! gxf6 26.
Txd6 Lxd6 27. Dxc6. I grunden
bare et simpelt dobbeltangreb. Ikke
desto mindre blev Wolf tilkendt en
‘Schönheitspreis’ på 50 Mark for
partiet! 27... exf4 28. Lf2 Le2 29.
Txd6 Lxf3 30. gxf3 Dc7 31. Dd5†
Kg7 32. Ld4. 1-0.

9. P.S. Leonhardt,
Kirscher & Valentiner

Rudolf Swiderski,
Molwig & Riemann

Konsultationsparti, Leipzig 1907.
31. Lxf5! Også 31. Sxf5! var ud-
mærket, f.eks. 31... gxf5 32. Txg7†
Kxg7 33. Ld4† Kg6 34. Dg4† og
mat i 3 træk. 31... gxf5 32. Txg7†!
Kxg7 33. Sxf5† Kg8. Efter 33... Kf7
er der mat i 7 træk med 34. Dh5†.
34. Sh6† Kg7 35. Ld4† e5. Eller
35... Kg6 36. Dg4† Kxh6 37. Dg7†
etc. 36. dxe6† Kg6 37. Tf1 Sh7 38.
Tf6† Sxf6 39. Dxf6† Kh7 40. Sf7.
Og så er der mat i 2 træk. 1-0.
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Løsninger til jubilæumsøvelserne side 29.
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I gennemgangen af løsningerne til
julekonkurencens opgaver (Skak-
bladet nr. 4, side 51) blev opgave 6
kaldt remis i overskriften, selv om
det af varianterne tydeligt fremgik,
at hvid vandt. Hvilket altså også var
det resultat, løserne blev vurderet på.
Redaktionens fejl – undskyld til
Hans Larsen og løserne.

3. Carl Schlechter
Dawid Przepiorka

Deutsche Schachbundes 15. kon-
gres, Nürnberg 1906. 17. Lxg6!
Men ikke 17. Dh6 Lf6 etc. Nu deri-
mod har sort intet forsvar, se f.eks.
17... fxg6 18. Dh6 Kf7 19. Dxh7†
Ke6 20. Dxg6† Lf6 21. Lxf6 Dxf6
22. Tc6†. Sort opgav.
1-0.

4. Mihail Tschigorin
Dawid Przepiorka

Deutsche Schachbundes 15. kon-
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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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I anledning af klubbens 71 års-
dag  indbyder vi igen, lørdag den
14. august, til en lille rask hurtig-
turnering over 7 runder med 25
min. betænkningstid pr. næse pr.
parti.

Spillested: Borgeskovskolen Au-
la B, Ringvej 1, Nyborg. Røgfri.

Vi starter kl.10.00. Tidsplan:
runde 1-2-3, kl. 10-11-12 og 4-5-
6-7 kl. 13.30-14.30-15.30 og
16.30. Derefter præmieuddeling.

Form: Der spilles efter FIDE’s
regler for hurtigskak,i 8-mands
grupper, nederst måske Monrad.
Ved ligestilling deles præmierne.

Indskud: 71 kr. – Gratis morgen-
kaffe og rundstykker til delta-
gerne.

Præmier: Hele indskuddet og
måske lidt mere! To præmier i
hver gruppe.

Tilmelding: Med rating, senest
den 12. aug. til E.G. Andresen,
tlf. 65 35 10 08, email: ega.mail
@webspeed.dk.
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11/7. – Nykøbing Sj. Skakklub ind-
byder for 34. gang til 6 runder ½-ti-
mes hurtigskak: søndag den 11. juli i
Nordgårdshallen, Nykøbing Sj. - Ca-
feteria er åben. – Tider: Indskrivning
fra 9.15; 1. runde 10.00; præmie-
uddeling 18.00. – Klasser: Inddeles
efter rating, pr. ca. 200. – Indskud:
alle klasser 100 kr. Begynderklasse
(max. 1200) 80 kr. – Klubbens giro:
1 55 09 85. – Tilmelding: senest den
8. juli til Villum Sejersen, Nørregade
1A, 4500 Nykøbing Sj. – Tlf. 59 91
31 57, mobil 30 34 03 44 eller e-post
vse@privat.tdcadsl.dk.
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26/7 - 30/7. – Igen i år!! Skødstrup
Skakklub indbyder til den 24. som-
mer-EMT, og vi regner som sædvan-
lig med et stærkt felt af mange kamp-
ivrige spillere fra hele landet til 5 run-
der på 5 hverdagsaftener i uge 31. Der
spilles efter Monradsystemet, dog
muligvis alle-mod-alle i den øverste
gruppe. Ingen hængepartier. 2 timer
til 40 træk, derefter ½ time + opspa-
ret tid til resten. Færdigspil som

hurtigskak. Gode spilleforhold, bil-
lig kantine, gode præmier. Der er ry-
geforbud i såvel spillelokalet som i
analyserummet. – Hvor: Lokalcenter
Rosenbakken, Grenåvej 701, Skød-
strup. – Hvornår: 26/7, 27/7, 28/7,
29/7 og 30/7. Spilletid kl. 18.30 til
23.30. – Indskud: 150 kr. i alle grup-
per. – Præmier: Pæne præmier. Ved
16 spillere i  en gruppe vil 1. præmien
være på 1000 kr. Desuden rating-
præmier. Alt indskud minus emt-af-
gift til præmier. – Tilmelding: Senest
den 19. juli 2004 til Steffen Strunge,
Grenåvej 681R/120, 8541 Skødstrup.
Tlf. 82 50 77 25. Email: SSStrunge
@yahoo.com. – Vi ses i Skødstrup
Skakklub.
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31/7 - 7/8. – Endnu en gang har Van-
løse Skakklub fornøjelsen af at invi-
tere til skaklige aktiviteter i sommerti-
den... – Vi indbyder derfor til EMT i
Menighedshuset, Ålekistevej 156,
2720 Vanløse. – Bemærk: Rygefor-
bud i spillelokalet. – Spilledage: 31/7
til 7/8, hverdage fra 18.00 - 24.00,
lørdag/søndag fra 13.00 - 19.00. Tors-
dag er fridag! – Form: Mesterklasse
+ basisgrupper med ca. 20 spillere
efter rating. – Mesterklassen forven-
tes 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 20/7
til Steen Schousboe tlf. 38 71 74 97,
email: skak@inweb.dk. – Indskud:
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, håndmad-
der, pølser og andre lækkerier!
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2/8 - 16/8. – Nykøbing F. Skakklub
indbyder til 9 runders hurtigskaktur-
nering mandagene 2., 9. og 16. august
2004. – Nykøbing F. skakklub indby-
der til den årlige sæsonopvarmning i
klubbens lokaler på Engboulevarden
42 i Nykøbing F. (lige over for statio-
nen). – Turneringen er en 9 runders
hurtigturnering efter Monrads system

med 30 minutter pr. spiller pr. parti,
og der spilles 3 runder hver aften. –
Turneringen afvikles mandagene
2/8, 9/8 og 16/8 2004. Hver dag star-
tes kl. 19.00. – Turneringsindskud på
90 kr. betales den første spilledag. –
Præmier: 20 kr. pr. vundet parti og 10
kr. pr. remis. – Tilmelding senest søn-
dag d. 1. august 2004 til: Jens Peter-
sen, Gl. Landevej 20, 4891 Toreby L.
Tlf. 54 86 92 03, Email: jpeter
@petersen.mail.dk.
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2/8 - 30/8. – Skakforeningen ØBRO
indbyder til 5 runders koordineret
EMT på de fem mandage i august i
klubbens lokaler i Rosenvængets Allé
31, kld, 2100 Ø. – 2 t. til 40 + ½ til
resten. – Alle dage 19-24. – Monrad.
Elo. – Indskud kr. 150,- Alt indskud,
minus EMT, går til præmier. – Se også
www.oebroskak.dk. – Tilmelding
med navn, klub, rating, fødselsdato
og tlf. senest 27/7 til Ted Sandbech,
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Vagn Jensen Tlf. 75 73 44 71. – Øv-
rigt: Der kan købes kaffe, øl, vand og
brød på spillestedet.
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17/8 - 14/9. – Aalborg Skakring ind-
byder til koordineret EMT på føl-
gende 7 hverdagsaftener. Runderne
spilles på skift i Aalborg Skakfor-
ening, Strandvejen 12-14, 3. plan,
Vejgaard Skakklub, Biblioteket Had-
sundvej, samt Nørresundby Skakklub,
Gl. Lindholm Skole, Lindholmsvej.
Tirsdag 17/8 (Aalborg), mandag 23/
8 (Vejgaard), torsdag 26/8 (Nørre-
sundby), tirsdag 31/8 (Aalborg), man-
dag 6/9 (Vejgaard), torsdag 9/9 (Nør-
resundby), tirsdag 14/9 (Aalborg). –
Betænkningstid: 40 træk/ 2 timer +
15 min. til resten. – Start kl. 19. –
Tilmeldingsgebyr: 150 kr. Betales
1.spilleaften. – Præmier: Offentlig-
gøres på spillestedet. – Tilmelding til
Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs Vej
27, 9000 Aalborg, tlf. 98 12 58 42,
email: bfs@stofanet.dk. – Hjemme-
side: http://home19.inet.tele.dk/jens-
riis/7hk/.
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20/8 - 1/10. – Nyborg Skakklub ind-
byder igen til koordineret turnering
på Borgeskovskolen, Aula B, Ring-
vej 1, Nyborg. – Spilledage: Fredage
d. 20., 27. august, 3., 10., 17., 24. sept.,
1. okt. – Alle dage startes kl. 19.00. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk +
½ time til resten + opsparet tid. – Der
spilles efter FIDE’s regler for koor-
dinerede turneringer. – Turnerings-
form: 8-mands grupper, alle mod alle,
nederst måske Monrad. – Elo-rates
hvis betingelserne er til stede. – Ind-
skud 150 kr. juniorer til 20 år 100 kr.
– Præmier: Mesterklasse, gennemsnit
over 1900 i rating. 1500/700/300. –
Basisgrupper: 600/400/200. – Ved
ligestilling deles præmierne. – Der må
kun ryges udenfor eller i skolens ryge-
lokale. – Tilmelding senest den 16.
august til E.G. Andresen, tlf 65 35 10
08, eller Svend Veise, tlf. 65 31 66
29. Email: ega.mail@webspeed.dk. –
Der er god kantine med rimelige pri-
ser til rådighed. God sommerferie og
på gensyn 20. august.
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23/8 - 16/9. – 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 august / september:
23/8, 26/8, 30/8, 2/9, 9/9, 13/9 og 16/9.
– Hver dag startes kl. 19.00, og der
spilles 2 timer pr. spiller pr. parti, uden
yderligere tidstillæg. – Turnerings-
indskud på 100 kr. betales den første
spilledag. – Tilmelding senest man-
dag d. 16. august 2004 til: Jens Peter-
sen, Gl. Landevej 20, 4891 Toreby L.
Tlf. 54 86 92 03, email: jpeter
@petersen.mail.dk.
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23/8 - 27/9. – Indbydelse: Greve
Skakklub indbyder til klubbens Mon-
day Open No 6 - EMT 2004 – Spille-
dage: Mandagene  23/8, 30/8, 6/9,
20/9 og 27/9 2004 (5 runder). – Spil-
lested: Aktivhuset Olsbækken, Ols-
bæk 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
betingelserne er opfyldt. – Tilmel-
ding: Senest fredag d. 20. august 2004
til Thorkild Thomsen, Koglevej 14,
2680 Solrød Strand, tlf. 56 14 35 79,
email:  mo@greveskakklub.dk eller
tbt@e-far.dk. – Rygning: er ikke til-
ladt i spillelokalerne, der henvises til
de tilstødende fælleslokaler. – Der
henvises i øvrigt til klubbens hjem-
meside www.greveskakklub.dk.
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24/8 - 5/9. – Turneringsform: 7 run-
der,  8 mands grupper, alle-mod-alle.
– Turneringen Elo-rates i det omfang
det er muligt. – Betænkningstid: 2 ti-
mer til 40 træk. derefter ½ time +
opsparet tid til resten. – Rygning er
ikke tilladt i spillelokalet. – Indskud:
120 kr. – Præmier: Indskuddet minus
EMT-afgift. – Spilletidspunkt: Tirs-
dagene 24/8, 31/8, 7/9 kl. 19.00 samt
lørdag og søndagene: 28/8, 29/8, 4/9,
5/9 kl. 13.00. – Spillested: Tirsdage:
Peder Lykkes Dagcenter, Peder

ted@adslhome.dk, 35 43 07 35. Kom
til ØBRO og se din modstander svede!
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7/8. – Haderslev skakklub indbyder
til de 2. Sønderjyske mesterskaber i
lynskak under åben himmel. – Spilles-
ted: Haderslev centrum - Gravene. –
Tidspunkt: Turneringen afvikles lør-
dag den 7. august i tidsrummet kl. 10
- ca.15.30. – Turneringsform: Som
udgangspunkt spilles der alle mod alle
i to grupper med 15-20 deltagere. –
Indskud: 125 kr. dog skoleskak-
spillere( under 1300 i rating) 50 kr. –
Præmier: Mere end 100 % af indskud-
det går til præmier. Der garanteres en
1. præmie på 1500 kr. foruden en 2.
præmie + ratingpræmie i hver gruppe
+ præmie til den bedste skoleskak-
spiller + forskellige sponsorpræmier.
– Tilmelding: senest tirsdag den 3.
august til enten Lars Hansen tlf. 74
53 60 71, eller Allan Hye 74 57 66
14, eller Morten Olstrup: tlf. 47 53 32
39, og hvis det er muligt pr. mail til
haderslevskakklub@sol.dk.
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12/8 - 16/9. – Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper. Tors-
dagene d. 12/8, 19/8, 26/8, 9/9, og
16/9 kl. 18.30-23.30. – Tid: 2 timer
til 40 træk + ½ time. – Indskud: 125
kr. – Præmier: 1. pr. 400 kr., 2. pr.
CH-gavekort på 200 kr. – Tilmelding:
Senest 1/8 på tlf. 50 56 81 46, email:
turneringsleder@chesshouse.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 41, År-
hus C., tlf. 86 19 76 47. Se mere på
www.chesshouse.dk.
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16/8 - 27/9. – Nr. Snede Skakklub
indbyder hermed til en 7-runders ko-
ordineret EMT på følgende 7 man-
dage: 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9,
20/9, 27/9. – Spilletid: 18.45 - 23.45.
– Gruppeinddeling 8 mands grupper
nederste gruppe evt. Monrad. – Ind-
skud: 125 kr. pr. person. – Præmier:
I hver 8-mands gruppe 1. pr. 500 kr. ,
2. pr. 250 kr. – Betænkningstid: 40
træk i 2 timer + ½ time + opsparet tid
til resten af partiet. – Spillested: Nr.
Snede Centralskole. – Udsatte kampe:
Kan spilles onsdag den 15/9 eller pri-
vat. – Tilmelding: Senest 7/8 2004 til
John Engstrøm Tlf. 97 18 23 72 eller
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Lykkesvej 65, 2300 København S.
Tlf. i spillelokalet: 32 87 81 24. Lør-
dag og søndage: Peder Lykkeskolen,
Brydes Allé 25, 2300 København S.
– Tilmelding: Senest den 14. august
med følgende oplysninger: Navn, fød-
selsdato, klub, rating, telefon og evt.
email-adresse. Sendes til: Michael
Nielsen Vigerslevstræde 15. 2500
Valby, tlf. 36 46 48 80 Email:
AmagerSkak@Yahoo.dk. – Tilmel-
ding kan også foretages på vores
hjemmeside www.amsf.dk. – Be-
taling på giro: 513-1561. – I kantinen
vil der være mulighed for at handle
øl, vand, kaffe, slik, kage, håndmad-
der og pølser eller frikadeller til for-
nuftige priser.
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25/8 - 27/10. – LVS indbyder til den
traditionelle efterårsturnering. –
Spillested: Ny Lyngbygaard, Tofte-
bæksvej 17, Lyngby. Spillelokalet er
røgfrit. – Spilletider: Der startes kl.
18.30 på følgende onsdage: 25/08,
1/9, 8/9, 22/9, 29/9, 6/10, 27/10.
NB: Bemærk, at onsdagene 15/9 og
20/10 er afsat til afvikling af udsatte
partier, samt at spillelokalerne er luk-
kede på grund af efterårsferie den
13.10. – 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
eventuelt Monrad. – Indskud: Kr. 125,
som betales senest på første spille-
dag. – Præmier: Indskuddet (minus
EMT afgift) går ubeskåret til præmier.
Ved pointlighed deles pengepræmier;
der foretages ikke korrektion. – Elo:
Såfremt betingelserne er til stede, vil
turneringen blive Elo-ratet. – Tilmel-
ding: Til Jan Petersen, 45 89 13 37,
email: jan-petersen@post.tele.dk, se-
nest torsdag den 19. august 2004.
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26/8 - 7/10. – Viborg Skakklub ind-
byder hermed til 7 runders koordine-
ret EMT. – Spillested: Forbundet af
Offentlig Ansatte (FOA), Grønne-
gade 13, 8800 Viborg. – Spilledatoer:
Torsdagene 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9,
30/9, 7/10. – Spilletidspunkt: Start kl.
19.00. – Betænkningstid: 40 træk på
2 timer, derefter ½ time pr. spiller til
resten af partiet. – Turneringsform:
8-mands grupper + evt. Monrad-
gruppe, inddelt efter rating. – Ind-
skud: 130 kr. for alle, dog juniorer
født i ’92 el. senere 65 kr., som beta-
les den første spilleaften. – Præmier:
Øverste gruppe: 1. pr.  1000 kr.,  2.
pr. 500 kr., 3. pr. 200 kr. Øvrige grup-
per: 1. pr. 500 kr., 2. pr. 200 kr., 3. pr.
100 kr. – Rygning: Kun i særlig an-

vist lokale. – Kantine: Der kan købes
diverse forplejning på spillestedet. –
Tilmelding: Bjarne Nielsen, tlf. 87 99
79 01, dog helst email: bnielsen
@post11.tele.dk. – Tilmeldingsfrist:
Senest 21. august 2004.
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27/8 - 5/9. – Spil skak i festugen!
Spilletidspunkter: fre. d. 27/8 - søn.d.
29/8 og tors. 2/9 - søn. 5/9. Hverdage
spilles fra 18.30-23.30 og weekender
fra 13.00-18.00. – Spillested: Chess
House, Silkeborgvej 41, 8000 Århus
C. – Turneringsform: Fortrinsvis 8-
mands grupper - alle-mod-alle. Tur-
neringen ELO-rates hvis muligt. –
Indskud: 150 kr.. – Præmier: Mini-
mum indskud minus EMT-afgift. –
Tilmelding: Senest lør. d. 21/8 til Tom
Petri, tlf. 51 70 38 93, eller Mikkel
Nørgaard, tlf. 22 84 01 94. – Bemærk:
Max. 42 deltagere. Chess House med-
lemskab ikke nødvendigt!
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27/8 - 8/10. – Hermed indbydes til
koordineret EMT, Elo-ratet, der af-
vikles 7 fredage i træk med start fre-
dag den 27.august 2004 kl. 18.30. –
Spillested: Biblioteket, Dr. Sellsvej
20 B, 4293 Dianalund. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk og 1 time
til resten af partiet. – Indskud: Kr.
100, der excl. afgift går til præmier. –
Tilmelding: Senest den 20. august
2004 til John Christensen, Kong-
stedvej 31, 4293 Dianalund, tlf. 58
26 02 08, email: johnchristensen
@mail.tele.dk.
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30/8 - 11/10. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring i klubbens lokaler. Turneringen
afvikles over 7 på hinanden følgende
mandage. Der spilles i én gruppe ef-
ter Schweizersystemet. – Spilletids-
punkter: Mandagene 30/8 - 6/9 - 13/9
- 20/9 - 27/9 - 4/10 og 11/10, alle dage
kl. 19-24. Urene startes præcis kl.
19.00. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk, derefter ½ time + evt. opspa-
ret tid til resten af partiet. – Spille-
sted: ‘Marielyst’, Herlev Hovedgade
172, 2730 Herlev (indgang fra J. E.
Pitzners Vej). Bus 350S kører lige til
døren (stå af ved Marielundvej). –
Indskud: 125 kr., juniorer og folke-
pensionister dog kun 75 kr. Hele ind-
skuddet minus EMT-afgift går til præ-

Form: 5 runder, fortrinsvis 6-mands grupper, evt 1 Monrad-gruppe,
spilletid 5 timer, 40 træk i 2 timer + ½ time.

Sted: Nordvestjysk uddannelsescenter, Kronborgvej 119, Thisted.
Primitiv indkvartering kan tilbydes. Sovepose medbringes.

Program: Fredag den 27/8 kl. 19.00-24.00.
Lørdag den 28/8 kl. 09.00-14.00 + 14.30-19.30.
Søndag den 29/8 kl. 09.00-14.00 + 14.30-19.30.

Indskud: 100 kr. – præmier min 100% af indskuddet.

Tilmelding: Jens C.G. Sørensen, 97 96 16 56,  jens-gru@post3.tele.dk
med angivelse af evt. overnatningsbehov, senest 14/8.

Sideløbende afvikles lørdag en invitationsturnering-hurtigskak,
så der er lidt at kikke på. Følg med på www.nordthyskakklub.dk.
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mier. – Tilmelding og indskud: Tele-
fonisk tilmelding til Anders Jacob-
sen, tlf. 36 45 00 45, senest d. 20/8
2004. Hurtig tilmelding anbefales
pga. max. 36 deltagere. Indskud be-
tales ved 1. runde. – Bemærk: Der
må ikke ryges i spillelokalet.
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30/8 - 11/10. – 7 runders koordineret
EMT. – Spillested: CF-gården, Rams-
herred 50 b, 5610 Assens. – Mandage:
30. august - 6. – 13. – 20. - 27. sept. -
4. - 11. okt. 2004. – Spilletid: Kl. 19.00
- 01.00. – Betænkningstid: 2 timer til

40 træk , 1 time + opsparet tid til re-
sten. – Indskud: Seniorer + pensioni-
ster: kr. 125, juniorer: kr. 60. –
Turneringsform: 8-mands grupper
efter rating, nederste evt. som Mon-
rad. – Præmier: 1. 500 kr., 2. 200 kr.
3. 100 kr. Ens i alle grupper. – Ryg-
ning: Der er rygeforbud de første 2
timer. Rygefrit lokale etableres.
– Tilmelding, senest: 26. august 2004
til Jørgen Krone, 64 71 33 44, eller
John Algreen-Ussing, 64 71 34 53.
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31/8 - 19/10. – Rødovre Skakklub
inviterer til røgfri EMT tirsdag den
31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10 samt
den 19/10, 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 d. 23/8
til Ernst M. Hansen, tlf. 44 94 64 59.
Email: bjorn.enemark@get2net.dk.
Se i øvrigt www.dsu.dk, kalenderen.
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31/8 - 30/11. – Spil når du vil - 11
runder Monrad m. bl. a. seedning og
ret til framelding. Elo-rates. – Sted:
Gl. Ringstedvej 32, Holbæk. Ryge-
forbud. – Spilledage: Flg. tirsdage kl.
19.15: 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/
10, 19/10, 26/10, 9/11, 23/11 og 30/
11. Hængeparti kl. 00.15. – Indskud:
Kr. 125, junior kr. 90. – Præmier: Gr.
af ca.7-8 spillere: 1. kr. 600, 2. kr.
300. – Bedste junior uden for præmie-
rækken kr. 300. – Tilmelding og info:
Ove Frank Hansen, Rylevej 7, 4300
Holbæk, tlf. 59 43 74 54. – Frist: Tirs-
dagen før den runde, man indtræder i
turneringen. Flere oplysninger på
Holbæk Skakklubs Hjemmeside:
home15.inet.tele.dk/pmp/skak.
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2/9 - 7/10. – Skakforeningen Odys-
seus indbyder til 5 runders EMT i
klubbens lokaler Frødings Alle 8A,
2860 Søborg, torsdag 2/9, 9/9, 23/9,
30/9 og 7/10. Der spilles i 6-mands
grupper alle-mod-alle (elo-rates om
muligt). – Indskud: 150 kr., til bank-
konto 5336 0393939. – Præmier i hver
gruppe: 500, 250. – Spilletid: 19.30-
23.30 (2 timer pr. spiller til hele par-
tiet). – Tilmelding senest den 29/8 til
Simon Reusch, e-mail sr@uni-c.dk,
tlf. 39 20 34 24.
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6/9 - 29/11. – 7 runder, mandage kl.
19.00: 6., 13. og 27. sep., 18. og 25.
okt., 8. og 29. nov. Udsatte partier:
20. sept., 11. okt. og 22. nov. –
8-mands grupper, 2 timer til 40 træk
+ en halv time samt opsparet tid til
resten pr. spiller. – Elo-rates. –
Forhøjet præmiepulje! – Se mere
på Skovlunde Skakklubs hjemme-
side: www.skovlundeskakklub.dk. –
Kontakt: Tom Skovgaard, email:
tsg@ddf.dk, eller tlf. 44 84 80 18
(bedst 19-21).
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11/9. – Springeren inviterer til 7 run-
ders hurtigturnering lørdag den 11/9
2004, kl. 10.00-19.00. – Betænk-
ningstid 30 min. pr spiller pr parti. –
Spillerne vil blive inddelt i klasser
efter rating, og så vidt det er muligt i
8-mands grupper. – Speciel klasse for
skoleskakspillere. – Indskud kr. 125,
juniorer og pensionister kr. 100,
skoleskakspillere kr. 20. – Præmier:
Øverste gruppe 1. præmie kr. 1000,
2. præmie kr. 600. Øvrige klasser 1.
præmie kr. 600, 2. præmie kr. 400,
derudover sponsorpræmie til 3.plad-
serne. – Spillested: Munkevænget
skole blok h. – NB: Der er rygefor-
bud i spillelokalerne. – Tilmelding:
senest den 8/9 med navn og rating til
Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email R.ebbesen@stofanet.dk, eller
Svend Hansen tlf. 75 53 46 08. –  Vel
mødt i Kolding
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9/9 - 11/11. – Skakklubben Nordka-
lotten indbyder til 7-runders koordi-
neret turnering. – Der spilles på tors-
dagene den 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10
(opsamlingsrunde), 21/10, 28/10 og
11/11. Præmieuddeling torsdag den
11/11. – Der spilles fortrinsvis alle-
mod-alle i 8-mands grupper, evt.
Monrad. – Indskud: kr. 125.  Juniorer
under 16 år kr. 75. Indskud 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,
derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Spillested: Græsted
Skole, Spor N, Håndarbejdslokalet,
nr. 53,  Stationsvej 10, Græsted. –
Turneringen er røgfri. – På spille-
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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 5. 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 torsdag 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.
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Følgende turneringer med aktuel
startdato blev annonceret i tidligere
numre af Skakbladet:

Bornholms Sommer Skak
16/7 - 18/7

9. Horsens Lang Wekend
20/7 - 23/7

Skanderborg EMT
4/8 - 15/9

Politiken Cup
24/7 - 1/8

Herning Byturnering
9/8 - 20/9

8. hovedkreds 61 år
10/10 - 16/10
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Søndag d. 10. oktober og lørdag d.
16. oktober fra kl. 13.00-18.00.

7 runder, en stor gruppe, FIDE
Schweizer-system, et parti om dagen.

Se  Skakbladet nr. 4 eller Internet:
www.8-hk.dk/turneringer/jub2004/

stedet kan der købes kaffe/te, øl/vand
og lidt til den søde tand. – Tilmelding
senest  søndag den 5. september 2004
til Jørgen Rasmussen, Skovgårdsvej
32 3200 Helsinge Tlf. 48 79 82 50,
email: jras@teknik.dk, eller Martin
Noer, Vanløse Allé 37 2.tv., 2720
Vanløse, tlf. 38 74 58 84 email:
martinnoer@orangenet.dk. – OBS!
Turneringen indgår i NSU’s Grand
Prix serie.
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10/9 - 12/9. – Skakforeningen ØBRO
indbyder til 5 runders koordineret
EMT i weekenden 10/9-12/9 i klub-
bens lokaler i Rosenvængets Allé 31,
kld, 2100 Ø. – Betænkningstid 2 t. til
40 + ½ til resten. Fre 19-24, lør + søn
11-16 og 17-22. – Indskud kr. 150,-
Alt indskud går til præmier og EMT-
afg. – Monrad. Elo. – Yderligere op-
lysninger: www.oebroskak.dk. – Til-
melding med navn, klub, rating, fød-
selsdato og tlf. senest 3/9 til Ted
Sandbech. Mail: ted@adslhome.dk,
tlf 35 43 07 35. Kom til ØBRO og
skrab en vinder!
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21/9 - 26/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Mun-
kevængetskole Blok h, 6000 Kolding.
Få forbedret dit ratingtal på bare 5
runder. – Spilledatoer: Følgende tirs-
dage fra kl. 19.00-24.00: 21/9, 28/9,
5/10, 19/10, 26/10. – Der spilles så
vidt muligt i 6-mands grupper. – Be-
tænkningstid: 40 træk 2 timer, deref-
ter ½ time + opsparet tid til resten af
partiet. – Indskud kr. 125. – Hele ind-
skuddet går til præmier. – Der må ikke
ryges i spillelokalerne. – Tilmelding
senest mandag den 13/9 til Richardt
Ebbesen, tlf. 75 53 76 36, email
R.ebbesen@stofanet.dk eller Svend
Hansen tlf. 75 53 46 08.

������%##����
����
$$���
���>����%#	��%��$%����	�( ��
26/9. – Skakklubben Nordkalotten
inviterer i anledning af klubbens 25
års jubilæum til hurtigturnering søn-
dag den 26. september 2004. – Spille-
sted: Græsted skole, Stationsvej 10,
3200 Græsted. – Turneringsstart kl.
10.00. Der spilles 7 runder efter
Schweizer-systemet med indplace-
ring efter national rating. – Betænk-
ningstid: 25 minutter til hver spiller
pr. parti. – Indskud: 100 kr. som skal
være betalt inden 1. runde. GM’ere
og IM’ere spiller dog gratis. – Præ-
mier: nr. 1: 3000 kr., nr. 2: 1500 kr.,
nr 3: 800 kr. Ratingpræmier nr. 1: 500
kr., nr. 2: 300 kr. Ratinggrupper på 8
spillere. Ved pointlighed deles præ-
mierne. Der kan kun vindes en præ-
mie. – Tilmelding: Senest søndag den
19. september 2004 til Jørgen Ras-
mussen tlf.: 48798250,  email:
jras@teknik.dk  eller Martin Noer tlf.
38 74 58 84, email: martinnoer
@orangenet.dk. – Ved tilmelding
bedes opgivet: Navn, klub, rating og
tlf. nr. Yderligere information kan ses
på klubbens hjemmeside: http://
sitecenter.dk/nordkalotten. – Kantine
forefindes på spillestedet. – OBS!
Turneringen er røgfri. På gensyn i
Skakklubben Nordkalotten.
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1/10 - 3/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT 1.-3. okt.
2004. – Spilletidspunkt: 1. runde fre-
dag d. 1. okt. 18.30-23.30. Runderne
lørdag-søndag: 10-15 og 16-21. –
Sted: Ringkøbing Gymnasium, Vase-
vej 24, Ringkøbing. Røgfri spillelo-
kaler. – Betænkningstid: 40 træk i 2
timer, ½ time + opsparet tid til resten.
– Indskud: 150 kr., juniorer dog kun
100 kr. – Der tilstræbes 6-mands grup-
per. 1. pr. i M-kl. 1000 kr. Mange
ekstrapræmier. – Tilmelding: Senest
lørdag d. 25. sept. til Jørn Sloth, Klø-
vervænget 22, 6950 Ringkøbing. Tlf.
97 32 35 01, email: j-sloth@get2net.dk.
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15/10 - 17/10. – Hvidovre Skakklub
gentager succesen og indbyder til
EMT i Frihedens Idrætscenters ide-
elle lokaler. – 1. præmie kr. 1.000. –
Der spilles i max seks 6-mands grup-
per, indplacering efter styrke. – Ind-
skud kr. 125, juniorer u. 18 år og u.
1400 i rating dog 75 kr. Turneringen
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kan Elo-rates. – Yderligere oplysnin-
ger om turneringsregler, start-
tidspunkt og præmier på DSU’s
hjemmeside. – Tilmelding: Bjarne
Håkansson, tlf. 36 31 26 09, mail:
bjarne.haakansson@skolekom.dk.
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Afsender:
Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21,
8763 Rask Mølle.

Telefon 63 44 00 13 • Fax 63 44 00 12 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 Brenderup F • Åbent: Man - Fre 11-17
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Maskinel Magasinpost

Dansk Skaksalg holder ferielukket fra mandag d. 5. juli til søndag d. 8. august, begge dage inklusive.

Email-ordrer vil blive ekspederet sporadisk i denne periode.

Vi vil dog være til stede ved Politiken Cup. Se nærmere information på turneringens hjemmeside.

Samtidig vil vi ønske alle vore kunder en god sommer.

Venlig hilsen

Dansk Skaksalg

Sommerferie ...

Ny verdensmester
i kvinde-skak

Verdensskakforbundet FIDE
afviklede sit verdensmesterskab for

kvinder i Elista, Kalmykien i
starten af juni.

Ny mester blev Antoaneta
Stefanova, Bulgarien, efter

finalesejr 2½-½ over Ekaterina
Kovalevskaya, Rusland, i en

4-partiers match.
Undervejs til finalen havde

Stefanova besejret  Zhongyi Tan
2-0, Tatjana Vasilevich, Natalia

Zhukova og Nana Dzagnidze efter
tiebreak, samt endelig i semifinalen

den tidligere eks-VM Maia
Chiburdanidze, Georgien, 1½-½.

Antoaneta Stefanova – ny verdensmester. (Foto: Cathy Rogers).


