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Dansk Skak Union har kort før jul fået foretaget en professionel spørgeskema-
undersøgelse med det formål at klarlægge omfanget og på hvilken måde,
skakinteressen udøves i dag.

De seneste tal, vi kender til, er helt tilbage fra 1960’erne. Dengang viste
tallene, så vidt jeg har fået refereret, at ca. en femtedel af befolkningen kendte
skakreglerne og spillede skak under en eller anden form. Siden har væksten i
skakaktiviteter i ikke mindst 80’erne og nok så vigtigt Dansk Skole Skaks
store succes i samme periode i høj grad kunnet medvirke til at udbrede
kendskabet til vores vidunderlige spil. Derfor er det ikke nogen overraskelse,
at tallet i dag er betydeligt højere, men at det viser sig at være hele 80 % af
mænd mellem 15-74 år, der kan spille skak, må alligevel betegnes som en
positiv overraskelse. Det mere end antyder, at skak har sin egen plads i
bevidstheden hos den danske befolkning i et omfang, noget andet spil næppe
kan måle sig med. Det viser sig også, at der ikke er nogen klar sammenhæng
med bestemte indkomst- eller uddannelsesniveau, men derimod at skak spilles
af et socialt set meget bredt udsnit af de adspurgte

Undersøgelsens resultater viser også, at ca. 40 % af de skakspillende mænd
har spillet inden for det seneste år, samt at langt hovedparten har spillet skak
med familie og venner.

Den andel, der svarer, at de har spillet i klubregi, er, som vi jo bitterligt ved,
så beskeden, at det er et tal, der er behæftet med en betydelig statistisk
usikkerhed. Derimod er der en tydelig tendens til, at langt flere spiller skak på
Internettet.
Knap en femtedel af dem, der har tilkendegivet at have spillet skak inden for
det seneste år, har spillet et sted på Internettet.

Det vil naturligvis være forhastet at overføre dette tal på hele befolkningen og
betragte disse som potentielle medlemmer af en kommende Internet skak-
server i Unionens regi. Men det understreger trods alt, at der et betydeligt
grundlag for at rekruttere nogle af de mange skakinteresserede ad den vej.
Det bliver en af de helt centrale opgaver for Unionen i 2006.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her ved årsskiftet til at takke de mange
aktive klubledere og alle andre, som har ydet en indsats for Dansk Skak Union
i det forgangne år, og ser frem til et 2006, hvor der ligger både store og svære
beslutninger, men også store perspektiver foran os.

Godt nytår!

Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

����	�	������

NOTE: Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet Zapera,
i perioden 19.-21. december 2005, blandt et repræsentativt udsnit
af mænd mellem 15 og 74 år på i alt 1002 personer.
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Ansøgningsfristen for støtte til danske titelgivende internationale
turneringer i 2006 er den 25. januar 2006. Ansøgningen bedes
vedlagt et så detaljeret budget som muligt og sendes skriftligt til
undertegnede. Ansøgerne får svar kort efter hovedbestyrelsesmødet
den 29. januar.

Erik Søbjerg
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Den 37. skak-olympide finder sted i
Torino, 20. maj - 4. juni, og de itali-
enske arrangører lægger op til en
turnering i stort format og med ny
standarder for publikum. Spillestedet
bliver en gigantisk hal oprindelig
opført til vinter-OL (areal som tre
fodboldbaner!), og det giver mulig-
hed for, at tilskuerne kan komme tæt
på de enkelte matcher, hvilket tidli-
gere har været et stort savn (se re-
portagerne her i bladet!). Derudover
arrangeres turneringer for dem, der
ikke har nok i at følge de daglige ca.
450 landskampspartier, samt turist-
tilbud, der skal gøre en skakrejse til
Torino-OL til en helstøbt oplevelse.
For dem, der ikke har mulighed for
at opleve turnering og by, vises samt-
lige partier live på Internettet.
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Skakbladets julenødder i nr. 9 blev
desværre serveret lige lovlig traditi-
onsbundet. Nemlig som 3 x Sort
trækker og 3 x Hvid trækker, selv
om de alle var tilrettelagt med Hvid
i trækket. Da opgaverne naturligvis
også kan analyseres med Sort i træk-
ket bliver løsninger, der er baseret
på denne forudsætning, også accep-
teret, men de største aha-oplevelser
gemmer sig i de tilsigtede løsninger,
og derfor forlænger vi indsendelses-
fristen til mandag den 6. februar i
håbet om, at løserne vil unde sig selv
et nyt kig på opgave 1, 2 og 3. Og
beder om tilgivelse for den redak-
tionelle fejl.
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Skak-Oscar 2005, danske skakjour-
nalisters hæder for den mest mar-
kante indsats i det forgangne år, til-
faldt Davor Palo. Med GM-normer i
Gausdal Chess Classics og Mont-
pellier lagt til GM-normen fra DM
2003 kunne Davor Palo modtage ud-
nævnelsen til stormester som Dan-
marks yngste gennem tiderne, kun
19 år gammel.

Andenpladsen på journalisternes
Top-10 gik til danmarksmesteren
2005, Sune Berg Hansen, foran stor-
talenterne Jakob Vang Glud og Chri-
stian Kyndel Pedersen, der begge op-
nåede IM-titlen i 2005. Skak-
Oscar'en blev indstiftet i 1977 og
blev i år uddelt for 28. gang.

Top-10 2005:

1. Davor Palo
2. Sune Berg Hansen
3. Jakob Vang Glud
4. Christian K. Pedersen
5. Peter Heine Nielsen
6. Ole Jakobsen
7. Nicolai V. Pedersen
8. Lars Schandorff
9. Curt Hansen

10. Arne Matthiesen
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Lederen af Dansk Skaksalg Aps,
Poul Jacobsen, blev i starten af de-
cember ramt af akut sygdom og først
udskrevet efter veloverstået opera-
tion juleaftensdag. Også i de kom-
mende måneder, hvor rekonvale-
scens og genoptræning venter, må
forretningen håbe på kundernes for-
ståelse og langmodighed, men vil
samtidig gøre, hvad der er muligt,
for at normalisere ekspedition og for-
sendelse.

)�*����+�,�'

Den første danske top-turnering i
blindskak – altså skak uden at kunne
se stillingen på bræt eller skærm, hvis
nogen skulle være i tvivl – i næsten
50 år spilles 3.-4. februar i Aalborg
Kongres og Kultur Center. De fire
deltagere, Norges 15-årige super-
talent Magnus Carlsen, Danmarks
Peter Heine Nielsen, Lars Schandorff
og Nicolai Pedersen, mødes dobbelt-
rundigt med 25 minutter pr. spiller +
20 sekunder pr. træk. Mens delta-
gerne altså kun kan se et tomt bræt,
kan alle andre følge partierne live på
turneringens hjemmeside.

Sponsor for turneringen er Fiber-
tex, der tidligere har samarbejdet
med initiativtageren Svend Novrup
om skak. Tanken om en blindskak-
turnering opstod, fordi Peter Heine
Nielsen er inviteret til den eksklu-
sive Melody Amber turnering i
Monte Carlo i slutningen af marts. I
denne turnering deltager kun spil-
lere fra verdenseliten, og her spilles
såvel hurtig- som blindpartier. Nu
får Peter Heine Nielsen chancen for
at træne blindskakken.
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Af Svend Novrup

Skakbladet lægger naturligt vægt på
danske turneringer og turneringer i
udlandet med dansk deltagelse. Men
her ved årsskiftet er det naturligt at
se tilbage på det internationale skakår
2005 med store begivenheder og
skønne partier, der fortjener plads i
enhver nytårskavalkade. Også i
Skakbladet – derfor denne artikel.

Menneske mod maskine
En af de mest opsigtsvækkende be-
givenheder var den seneste match
menneske mod maskine. Den blev
spillet i London 21-27. juni mellem
Michael Adams og computeren Hy-
dra.

Hydra er i den græske mytologi et
mangehovedet uhyre, der holdt til i
Lerna-sumpene på Peloponnes. Det
havde den ubehagelige egenskab, at
huggede man ét hoved af, voksede
der to nye ud, så ingen formåede at
gøre noget ved det, før Herakles (hos
romerne kaldet Herkules) angreb det
med et sværd i den ene hånd og en
glødende pæl i den anden. Hver
gang, han huggede et hoved af,
brændte han halsen af med den glø-
dende pind, og således lykkedes det
at få bugt med Hydra.

Sådan en pind havde Adams ikke,
men på den anden side havde hans
modstander ikke mange hoveder,
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men blot kapaciteten til en uendelig
række af valg mellem to muligheder
i lyntempo. Det har intet med men-
neskelig intelligens at gøre, så
menneskets enestående hjerne burde
vel være bedre end en hvilken som
helst nok så stærk computer.

Nix! Computeren er et resultat af
enestående intelligente menneskers
evne til at skabe kunstig intelligens
gennem brillant programmering, og
resultatet blev 5½-½ til Hydra!

Det var endda ikke, fordi Adams
tog matchen let. Det havde han ikke
råd til. Han fik 25.000 $ for hver
gevinst og 10.000 $ for remis, så
motivationen burde ikke fejle noget,
og han havde med garanti regnet med
at tage mere end 10.000 $ med hjem.
Det var heller ikke pga. betænk-
ningstiden, for den havde Adams
selv valgt: 40 træk på to timer plus
30 sekunder pr. træk; de følgende
20 træk på en time og derefter 15
minutter til resten af partiet (stadig
med 30 sekunder pr. træk), men så
langt kom intet parti.

Programmet er sat op, så det sø-
ger efter angrebsmål i modstan-
derens stilling, og populært har det
heddet sig, at hvis man holdt stillin-
gen lukket og kompliceret, kunne en
computer ikke finde en plan, fordi
den ikke kan tænke. Det vil trøste
mange skakspillere, at man kan spille
meget stærkt uden at tænke, men så
skal man jo have noget andet at sætte
i stedet.

Adams fik en slem forskrækkelse
i første parti. Hydra hævdes normalt
at være ude af sit åbningsbibliotek
omkring 10. træk. Det forhindrede
ikke, at programmet næsten omgå-
ende serverede en teoretisk nyhed!
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Russisk/ C42
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Adams mente efter partiet, at denne
nyhed var hovedårsagen til hans ne-
derlag.
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Adams måtte indrømme, at han hav-
de overset dette træk, men væsent-
ligt for dette første parti er, at stillin-
gen blev så åben, at computeren har
bedre analysebetingelser. Flere kom-
mentatorer mente, at Adams her
havde haft bedre remischancer med
23... cxd4!?
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Pga. 33... Dxe6 34. Lxe7 etc.
Adams var chokeret. I gamle dage
var Russisk et bekvemt remisvåben,

og det var bestemt ikke hans mening
at løbe nogen risiko i første parti.
Det må også være beklemmende,
hvis man kan lide at spille taktisk,
men ved, at modstanderen i så fald
intet kan overse!
Hvis man bliver bekymret på men-
neskehedens vegne, når computer-
ne slår de stærkeste mestre, må man
virkelig blive deprimeret over fjerde
parti, hvor Adams gik efter remis
med Hvid – og sikkert havde fået
det i stormesterpraksis. Så fredelig
er et computerprogram blot ikke. Det
er programmeret til at spille på ge-
vinst, til det får anden besked.
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Siciliansk / B23
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Nogle af Hvids træk har været de
næstbedste, hvor Sorts har været de
bedste, og Adams’ 10.000 $ for re-
mis er ved at være i fare. Hydra kan
vinde en bonde med 27... Tb4, men
når chipsene ‘bedømmer’ et andet
træk som bedre, kommer det natur-
ligvis.
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En smart afsluttende krølle. Går den
hvide konge fremad – med eller uden
slag – ryger tårnet på en afdæk-
kerskak, og 51. Kf2 Txh5 52. Txg6,
Th2† 53. Kg1, Ta2, og d-bonden
bliver dronning før eller siden.
Hvor røg Hvid ud over remisgræn-
sen? Computeren er sikkert den bed-
ste at spørge, og den svarer: 40. Te7?

Skal vi være skræmt over, at maski-
nerne tager magten fra menneskene?

Naturligvis ikke! Mennesket gør
maskinen så stærk, at den bliver et
uvurderligt redskab for menneske-
heden. At maskinerne skulle ønske
at gøre oprør og tage magten, kræ-
ver det en menneskelig fantasi at
tænke sig til.

Der var kun op til 60 tilskuere pr.
parti, og spillet var da også dødke-
deligt. Lad maskinerne dyste med
hinanden eller mod stormestre til
forskningsbrug. Vi andre vil se skak
af kød og blod med ofre, komplika-
tioner, overseelser, tidnød og ner-
vøsitet. Spillerne vil se deres mod-
standere svede, overraskes, triumfere
eller lide.

Hastings måtte spare
Derfor forlader vi computerverdenen
og haster til Hastings, der ved nyt-
årstide af økonomiske årsager havde
fået et nyt format. Stewart Reuben
har ofte med stor opfindsomhed ud-
tænkt turneringsformer, der passede
til de midler, der var til rådighed, og
således også her.

I fire knock-out-runder på et(!)
parti gik vinderne videre, mens ta-
berne med deres score blev indpla-
ceret i en schweizerturnering. Efter
fire runder var der otte spillere til-
bage, der blev til årets Premier og
spillede knock-out-matcher over to
partier. Med 84 spillere i feltet var
der brug for en del af taberne fra før-
ste runde til vinderpuljen i runde 2,
men det gik alt sammen.

Problemet med matcher på ét parti
blev løst ved at give Sort 20 minut-
ter ekstra på uret. Blev resultatet re-
mis, var der omkamp i hurtigpartier.

Finalen blev et opgør mellem Vla-
dimir Belov, Rusland, og Bartosz
Socko, Polen, der kun havde vundet
et enkelt parti med ordinær betænk-
ningstid i kvart- og semifinaler for
at komme så langt, og som tabte fi-
nalen 1½-½. Vinderen stod for flere
smukke gevinster, bl.a. denne:
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Grünfeld / D85
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Ikke 18... hxg6? 19. Se6!
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26. e5? Txe5†! 27. fxe5 Txe5† 28.
Kd1 Txg5, og Sort står bedst.
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30... Tg4 31. Dxg6† Txg6 32. Txg6†
fulgt af indkassering af springeren.
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Ikke 43. g8D?? c2† med sort gevinst.
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I godt selskab
Ind imellem får man sine kompli-
menter på den sjoveste måde. Peter
Heine fik f.eks. en, da British Chess
Magazine skrev om, hvordan andre
‘stjal’ de stærke spillere fra Hastings,
og anførte, at nogle af verdens top-
spillere, bl.a. Shirov, Nielsen, Korch-
noi, Magnus Carlsen og Luke
McShane, tilbragte nytåret ved en
skakturnering i Norge.

17-årig USA-mester
Vi flytter fokus til USA, hvor man
fryder sig over et nyt stortalent,
Hikaru Nakamura, der sit japanske
navn til trods stammer fra White
Plains i staten New York. Han fej-
rede sin 17 års fødselsdag ved et par
dage forinden at vinde det amerikan-
ske mesterskab. Han nedlagde Ale-
xander Stripunsky 2-0 i et play-off
som hurtigskak, efter at de var slut-
tet lige med 7/9 i San Diego.

Fire dage senere startede hans
match i Mexico mod den ukrainske
teenager Sergej Karjakin, som han
overraskende besejrede så sikkert
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som 4½-1½. Nakamura viste stor
positionel forståelse, da han vandt
første parti på de hvide felter:
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Så får Hvid lov at åbne stillingen:
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39... Dxc5? 40. Sf6†
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Corus-turneringen
I februar var der endnu en gang tur-
nering i Wijk aan Zee, hvor den før-
ste Højovnsturnering blev spillet i
1938, og hvor der er skiftet hoved-
sponsor flere gange. De senere år har
det været Corus, som også har skre-
vet kontrakt for de kommende år.

Miljøet under Corus-turneringen
er fantastisk. Alle kan komme til at
spille i den store sal, stærke som
svage. Man kan spille korte (ned til
tre runder) eller lange turneringer
efter frit valg, eller man kan nøjes
med at nyde atmosfæren og koncen-
trere sig om en af de tre GM-grup-
per. I år var Jan Timman mellem
kommentatorerne, efter at der havde
været en større mediestorm om hans
evt. deltagelse ved Kasparovs afbud.
Arrangørerne havde foretrukket at
invitere Judit Polgar i stedet, og hun
gav allerede i første runde en prøve
på sit angrebsspil:
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Der er spændinger i d-linjen, som
Sort næppe kan overleve, selv om
han havde valgt et bedre træk end
teksttrækket, f.eks. 26... Tc8.
������������������������������������
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Pga. 30... Lxc4 31. Txc4 etc.

Judit Polgar besatte en for en reserve
smuk placering som nr. 4, mens det
endnu ikke var åbenlyst, at Veselin
Topalov skulle vinde VM senere på
året. Peter Leko sluttede i 2004 et
halvt point efter Viswanathan
Anand, men i år gik det omvendt med
Topalov som nr. 3. Scorerne var 8½,
8 og 7½ point. Afgørelsen faldt, da
Anand med hvid mod Leko glemte
en åbningsanalyse og undlod et nød-
vendigt træk, hvorefter han tabte.

Peter Heine må have haft travlt,
da han jo samarbejder med såvel
Anand som Magnus Carlsen og des-
uden spillede. I B-gruppen blev han
nr. 4 med 8 point efter Karjakin,
Ukraine, 9½/13, samt Smeets, Hol-
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land, og Mamedjarov, Azerbajdjan,
med hver 8½, mens Carlsen besatte
7. pladsen med 7 point. Peter Heine
kommenterer sin gevinst mod
Smeets umiddelbart efter denne  ar-
tikel.

Tårevædet farvel
Corus vil gerne kaldes verdens vig-
tigste skakbegivenhed, men det kan
højst blive i folkelig forstand. Som
topskak betragtet kan den holland-
ske turnering stadig ikke hamle op
med skakkens Wimbledon, Linares.

Feltet i Linares var af kategori 20,
og der blev spillet dobbeltrundigt
mellem syv spillere. Ved ligestilling
talte for første gang flest gevinster
med sort før korrektion, og det blev
afgørende, da Kasparov og Topalov
sluttede lige med 8/12 (3. Anand
6½), efter at Kasparov havde spillet
upræcist i deres indbyrdes parti i sid-
ste runde og tabt et remislignende
bondeslutspil.

Han var muligvis overvældet af
nostalgi og melankoli, da han vid-
ste, at han umiddelbart efter ville
trække sig tilbage fra aktivt spil.
Faktisk havde han i turneringens løb
indvendigt sagt farvel til mange af
turneringens faste indslag og undret
tilskuerne med den intensitet, han
lagde i sin opførsel. Det var 9. gang,
han vandt Linares. En fantastisk præ-
station, ikke mindst, når man ser på
gevinstprocenten 67,5 (+66 =95-7)!

Remisprocenten på 64 var den
næstlaveste i turneringens historie,
og der var masser af kampskak.
Topalov stod for meget af den og
viste såvel vilje som kondition, da
han vandt sine tre sidste partier, så

ligestillingen i toppen næsten blev
symbolsk.

Kasparovs exit blev tæt på perfekt
bortset fra pletten i sidste runde. Hans
spil var så dugfrisk som i ung-
dommens vår, f.eks. da han i runde
9 gav en af de fremstormende unge
en lektion:
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Mesterens mærke. Kasparov giver en
kvalitet for det overlegne positions-
spil. Hvid har ikke bedre end at mod-
tage, men Kasparov kommer til at
spille i den stillingstype, han kan lide.
����������������	�����������	
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En fejl, der fratog Kasparov chan-
cen for at spille noget, han havde
glædet sig til og demonstrerede efter
partiet: 21. De2 De6! 22. h3, Ld4
med glimrende spil for Sort.
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Kasparov indrømmede efter partiet,
at han ikke havde set en gevinst efter
30. Tg1!? Lxh2 31. Dxh5 Lxg1 32.
Txg1, men her havde mesteren over-
set et fantastisk træk: 32... Tf1!! 33.
Dg4 Tf2! med sort gevinst, f.eks. 34.
Tg2 e3! Måske havde han fundet det,
hvis man var kommet så langt.
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Kasparov forklarede, at da han havde
bestemt sig for at trække sig tilbage,
havde han besluttet, at han en sidste
gang ville vinde det russiske mester-
skab og Linares, før det skete, og
begge dele lykkedes for ham.

Dermed sluttede en utrolig karri-
ere, som han startede som vidunder-
barn. Jeg mindes, at jeg interviewede
ham som yngste mand på det sovje-
tiske hold ved hold-EM i Skara 1980
og sluttede af med et spørgsmål, der
ellers kan være ret fortærsket: Hvad
er skak for dig?
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Jeg havde en fornemmelse af, at
der måske ville komme et anderle-
des svar, og det gjorde der. Den 15-
årige yngling svarede ned bræn-
dende øjne: – Skak er hele, hele, hele
livet!

Mini-Linares’er
En uhyggeligt stærkt besat Open var
4. Aeroflot Open i Moskva med 102
spillere, af hvilke langt over halvde-
len var stormestre! Emil Sutovsky,
Israel, tog 1. pladsen på bedst korrek-
tion blandt fem spillere med 6½/9.
De øvrige var Andrei Kharlov, Rus-
land, Vassily Ivanchuk, Ukraine,
Alexander Motulev, Rusland og Vla-
dimir Akopian, Armenien. Sutovsky
spillede nogle forrygende angreb-
spartier, og det betaler sig i det hele
taget at spille alle hans partier igen-
nem. De er normalt kompromisløse
og aldrig kedelige, som vi skal have
et bevis på, før denne artikel er luk-
ket.

Der er i enhver henseende stor
forskel på Linares og Bermuda, men
faktisk har der nu i 20 år været en
skakfestival på Bermuda, de senere

år med en stadigt stærkere dobbelt-
rundig turnering i toppen. I år var
den af kategori 17 og vandtes på
deling af Boris Gelfand, Israel, og
Pentala Harikrishna, Indien, vinder
af junior-VM, med 6/10. Polakken
Bartlomiej Macieja sluttede sidst,
men spillede sig i form til den følgen-
de Open, som han vandt med 5/5
foran Vescovi, Brasilien, og Abreu,
Cuba 4.

Også Dos Hermanas i Spanien har
udviklet en flot turneringstradition,
hvor man sammensætter spændende
felter. I år havde man tre ‘super-teen-
agere’: Teimour Radjabov, Azerbaj-
djan, Harikrishna, Indien, og Kar-
jakin, Ukraine. De blev blandet med
‘superskurken’ Asmajparashvili,
Aleksej Drejev og fem andre højt rat-
ede spillere til en begivenhed af ka-
tegori 16. Radjabov sejrede med
5½/9 foran Asmajparashvili, Drejev,
Felgaer (Argentina) og Rustemov
(Rusland), alle 5. Afgørelsen faldt i
partiet mellem Karjakin og Rad-
jabov. Omvendt udfald, og Karjakin
havde vundet, mens Radjabov kun
var blevet nr. 6.
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Blindspil i Monte Carlo
Melody Amber-turneringen i Monte
Carlo bliver endnu mere spændende
for danskere i 2006, hvor Peter Heine
Nielsen er inviteret (endnu en kom-
pliment!) I år blev den vundet af
Anand 15½, foran Morozevich 13,
Ivanchuk og Leko 12, Kramnik 11½
etc. Anand vandt blindt med 8/11
og hurtigt med 7½/11. Suverænt. Det
skal blive spændende at se Peter
spille blindt!

Endags-forstærkninger
Hen over 1. maj færdigspillede man
årets udgave af 4NCL, det britiske
holdmesterskab, hvor den afgørende
match altid spilles i sidste runde, og
så venter man spændt på, hvilke en-
dags-forstærkninger de to mester-
skabskandidater har købt sig til. Med
flest brætpoint kunne Wood Green
nøjes med uafgjort 4-4 mod Guild-
ford i det indbyrdes opgør, og det
blev med kniberi sikret af Adams,
Shirov, Bologan, Sokolov, Peter
Heine Nielsen(!), McShane, Gor-
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mally og Pia Cramling. Sikke et
hold. Peter Heine spillede remis med
skotten Rowson, Bologan vandt
Wood Greens enlige sejr, mens Su-
tovsky spillede et af årets flotteste
partier, da han for Guildford slog
Sokolov i en dramatisk holmgang.
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Bedre 19... h6
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Sutovskys ‘knights’ (riddere) er vir-
kelig af den slags, der ofrer sig for et
godt formål. Se nu blot!
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Eller på 24... Dd8 25. Lh6†! Ke7
26. Df3 d2 27. Dxc6 dxe1D† 28.
Txe1 med hvid gevinst.
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En stor del af partiets charme ligger
i Sokolovs opfindsomme forsvars-
spil.
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Sort bliver mat efter 35... Kxf7.
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En værdig afslutning: 37... Kxf8 38.
Df3† Ke8 39. Dh5† Kd7 40. Dg4†
Ke8 41. De6† Kf8 42. Lh6 mat!

Før vi forlader 4NCL, skal vi have
en kombinationsøvelse med en grim
forførelse!
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Hvid trækker.
Løsning sidst i artiklen.

Remis forbudt
Turneringen i Sofia, som Topalov
vandt suverænt foran Anand og
Polgar, har Bent Larsen skrevet om

(Skakbladet nr. 6), men den var eks-
tra interessant, fordi remiser var ‘for-
budt’. Spillerne måtte ikke tale sam-
men, så de kunne ikke fremsætte
remistilbud!

Partierne kunne blive remis ved
trækgentagelse, ved pat, ved elimi-
nation af så meget materiale, at mat
var umulig, eller ved, at en stilling
var så låst, at det var latterligt at fort-
sætte.

Det siges, at reglen var en stor
succes, men det kunne den kun være,
fordi spillerne brugte den som und-
skyldning for at spille videre, for vil
to stormestre dele point, kan de altid
finde ud af at gøre det. En sådan re-
gel har sin værdi ved at sætte ekstra
pres på fredelige mestre fra arran-
gørernes side – eller ved at forhin-
dre, at nogen vil kunne blive upopu-
lær på at afslå et remistilbud i en
remislignende stilling.

Der var for mange år tilbage en
30-træks regel – ingen remiser før
træk 30. Den gjorde spillerne fedt
grin med. Man har i tidens løb for-
søgt mange måder at undgå remis
på. I begyndelsen af 1900-tallet spil-
lede man et par turneringer i Monte
Carlo, hvor første parti gav ¼ point
til hver, hvis det sluttede remis, og
så spillede man et nyt parti om endnu
et halvt point.

Den model, man mere eller min-
dre har i dansk ishockey, virker sym-
patisk og kunne forsøges i påske-
turneringen: Vinderen af et parti får
3 point, taberen 0. Ved remis får
begge 1 point, og man spiller der-
efter hurtigskak om endnu 1 point.

Vidmar, Capablanca og EM
Remiser var tilladt i den årlige Vid-
mar Mindeturnering i Portoroz, som
Beljavskij vandt med 6/9 foran Lenic
og Djukic 5½. Samt på Cuba, hvor
Ivanchuk vandt Capablanca Minde-
turneringen med 9½/12 foran Bru-
zon, som vi siden har set i 2. Samba
Cup, med 7. Og sandelig også i EM
i Warszawa, hvor ikke mindre end
229 spillere mødte op på trods af
priserne på ophold, der var tæt på
optrækkeri. Rumæneren Nisipeanu
vandt med 10 point, efter at han ud-
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Dansk Skak Unions kamp-
lederuddannelse består af fire
lektioner og en prøve.
Kan gennemføres via email.

• afslutning af partiet
• ulovlige stillinger
• notering af træk
... og hvad en certificeret
kampleder i øvrigt skal vide.

Kursusafgift 50 kr. (dækkes
normalt af hovedkredsen).

Svend Dyberg Larsen
Tlf. 58 52 40 73
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nyttede Beljavskijs lidt for hårde
gevinstforsøg i sidste runde. Om-
vendt resultat, og Beljavskij havde
været vinder og Nisipeanu delt nr.
3. Remis, og de havde delt 1. plad-
sen med Radjabov, som nu blev nr.
2 med 9½ point. Nisipeanu brød
igennem som semifinalist i FIDE’s
VM 1999, hvor mange troede, at han
var en engangs-stjerne, og det tog
da også nogen tid, før han præste-
rede noget lignende igen.

Et parti i runde 1 bød på et overra-
skende og smukt træk, der gav un-
derhunden gevinst:
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Siciliansk / B22
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Det ser ud, som om Hvid nu skal
spille 25. Da6 Te7 26. Txb6 axb6
27. Dxb6 med let fordel for Sort, men
han har bedre!
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Eller 30... Tg8 31. Te7 Dxe7 32.
Sxe7 Tg7 33. g4! med gevinst.
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Et dejligt parti for den 32-årige ty-
ske FM, der dog hurtigt forsvandt
ud af billedet i toppen.

Endnu en ukrainer
I Ungarn spillede Peter Leko og
Viswanathan Anand en hurtigmatch
ufgjort 4-4 på sensationel vis. Anand
førte nemlig 3-0, hvorefter Leko
vandt de tre følgende partier og ud-
lignede før to afsluttende remiser.

I USA har den ældste Polgar-sø-
ster, som ernærer sig ved sit skak-
institut i New York, sikret sig – og
det – opmærksomhed med en ver-
densrekord i simultanskak i Palm
Beach, Florida. Hun spillede 326
partier på 16½ time, vandt de 309,
spillede 14 remis og tabte 3.

På Isle of Man (!) har Jonathan
Rowson genvundet det britiske me-
sterskab, som blev svigtet sørgeligt
af stormestrene pga. manglende be-
tingelser (dvs. sponsorer!). I Frank-
rig blev årets mesterskab vundet af
Joel Lautier 7½/11.

I Holland hedder sommerens stær-
ke skakturnering i disse år ACT-
Turneringen. Den tiltrak i år bl.a. 23
stormestre, og (endnu) en stærk
ukrainer, 22-årige Pavel Eljanov, gik
til tops, men han er dog ikke helt
ukendt for dem, der følger med.
I februar gjorde han det godt i Aero-
flot Open, og ved OL fik han bræt-
præmie. I ACT-turneringen vandt
han med 7/9 foran seks spillere med
hver 6½. Igen havde vi et afgørende
parti, hvis vinder vandt, mens tabe-
ren blev nr. 9. De to spillere havde
mødt hinanden tidligere på året med
samme farver, og resultatet blev re-
mis. Sokolov spillede da 9... a6 og
måtte kæmpe hårdt for sin remis.
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Slavisk / D11
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På det åbne bræt er løberne bedre
end springerne, og Sort bliver pak-
ket grundigt sammen.
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Træktvang!
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En overbevisende præstation af den
talentfulde spiller, der PR-mæssigt
er handicappet af ikke at have været
vidunderbarn.
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Årets afdøde stormestre
Jo flere stormestre, der udnævnes,
jo flere vil dø før eller siden, og der
er efterhånden udnævnt adskillige
hundrede.

Årets mest notable dødsfald er
Vladimir Savon, der blot blev 64 år
gammel. Han vandt i 1971 sensatio-
nelt et af alle tiders stærkeste Sovjet-
mesterskaber, hvor det slagne felt
omfattede Karpov, Tal, Smyslov,
Stein, Bronstein, Polugajevskij, Tai-
manov, Geller og Vaganjan!

Arnold Denker, USA, blev 89,
Milorad Knezevic, Jugoslavien 69,
Dragoljub Minic 68 og Laszlo Va-
dasz fra Ungarn, som vi flere gange
har set i Danmark, blot 57. Endelig
bør vi nævne IM Simon Webb, der
også adskillige gange har spillet i
Danmark, og som var GM i k-skak.
Han blev kun 55.

Dansk statistik
Vi slutter med et kik i den danske
statistikbog efter EM for hold, som
spillerne ikke var specielt stolte af,
men som statistisk set var en af de
største danske succeser nogen sinde
pga. kæmpesejrene over de tre slag-
teofre Skotland, Italien og Belgien.
Alle spillere vendte hjem med 50%
eller mere, og holdets pointscore var
21½ p af 36 mulige.

Det danske landshold har nu, si-
den det blev oprettet ved OL i Lon-
don 1927, spillet 789 landskampe,
af hvilke 340 er vundet, 150 sluttet
uafgjort og 299 tabt. I point står det
2045-1967. Først ved OL 1984 i
Thessaloniki kom Danmark på plus-
siden, hvad angår vundne kampe,
mens pointstatistikken gik i positiv,
da vi vandt en landskamp i Oslo 1981
med 10½-5½.

Følgende spillere topper listen
over spillede landskampe / lands-
kampspartier:

Erling Mortensen 163 / 175
Bent Larsen 141 / 151
Jens Enevoldsen 140 / 147
Sejer Holm 114 / 115
Erik Andersen 114 / 114
Ole Jakobsen 101 / 109
Carsten Høi 100 / 113

Lars Schandorff er trods de få lands-
kampe, der spilles i disse år, rykket
frem som nr. 17 med 66 (68), Lars
Bo Hansen er nr. 19 med 60 (63),
Peter Heine nr. 21 med 58 (60) og
Sune Berg Hansen nr. 24 med 48
(49). De flere partier end landskampe
skyldes dobbeltrundige landskampe
mod nordiske nationer. De var især
populære i årene 1948-60.

Når det gælder gevinstprocenter,
er de bedste (for spillere med mere
end 50 partier):

Bent Larsen 66,56%
Curt Hansen 64,89%
Jacob Øst Hansen 64,04%
Peter Heine Nielsen 63,33%
Lars Schandorff 59,56%

Flest gevinster har Bent Larsen med
80 foran Erling Mortensen 65, mens
de danske remiskonger er Morten-
sen 66 foran Curt Hansen og Jens
Enevoldsen 54. Færrest tab har Pe-
ter Heine med blot 6, mens Curt
Hansen og Jacob Øst Hansen har bidt
i brættet 10 gange. Flest tab har Jens
Enevoldsen med 52.

Ved EM 2005 mødte vi for første
gang Georgien (uafgjort) og Slove-
nien. Kun mod Rumænien mod-
sagde resultatet statistikken. Vi har
slået rumænerne 5 gange, kun tabt 4
og spillet 3 uafgjort, men scoren er
nu negativ, 27½-28½. Ungarn er en
ond ånd. Danmark vandt det første
opgør ved OL i London 1927, men
har siden kun opnået uafgjort to gan-
ge i 22 matcher. Den uafgjorte kamp
mod Polen var den sjette uafgjorte,
mens vi har vundet 7 og tabt 13.

Vi har aldrig tabt til Irland i 19
kampe, og den uafgjorte match var
en af kun 3. Vi har nu vundet 8 af 9
kampe mod Skotland, 12 af 21 mod
Italien og 13 af 19 mod Belgien. Dem
kan vi li’, for dem kan vi tæve!

Løsning til øvelsen side 12:
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Forførelsen er 1. Sxf4 De8! 2. Txf7
Dxf7 3. fxg4 exf4 4. Lxg7 Sxg7 5.
bxc6 med uklart spil.
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1... Dxf7 2. Dxf5! Dxf5 3. Se7†
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Antimeranergambit / D44
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Smeets er at af de Hollandske håb,
der fik chancen i B-gruppen i Corus-
turneringen 2005. Botvinnik-varian-
ten har han mig bekendt ikke for-
søgt sig med før, og jeg sad med en
fornemmelse af at være blindt på vej
ind i en hjemmeforberedelse.
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Seneste mode og for øvrigt en Nørre-
sundby-specialitet.
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14... De5† var den gamle hoved-
variant.
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Her tog jeg med held en længere
tænkepause. Bl.a. nåede jeg til den
for mig overraskende konklusion, at
jeg ikke skulle indskyde 19. a3 b3.
Umiddelbart virker det oplagt at
ødelægge sorts struktur på dronning-
fløjen samt frigøre feltet c3 til min
springer. Problemet er, at prisen for
disse ting er for høj, nemlig at sort
får feltet d3 til sin springer, fordi jeg
ikke længere har det underminerende
b3. Sorts oplagte plan er nu at om-
placere sin springer til d4. Den fandt
jeg en radikal løsning imod.
�����
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Jeg tror, det var Geller, der sagde
noget i stil med: Ok, min modstan-
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kede elegant via 6-række og måske
endda begyndt at antyde, at f6 er
svag. 34. Db5† Tb7 35. Txe5! er dog
et væsentligt, kortsigtet argument,
der lukker enhver diskussion. 33.
Dd3! vinder.
����������������������������������
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37... d3!? 38. h4 Td5 var jeg mere
nervøs for. Materielt set klarer jeg
mig glimrende, men hans fribonde
samt blokeringen af mine kompli-
cerer gevinstføringen en del.
������������������

39. Da3† Kb6 40. De7 d3 41. Dxf7
d2 42. Le3† er computerens forslag,
men det er vel menneskeligt ikke at
se den slags i tidnøden.
���������������
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Med tidnøden overstået vurderede
jeg, at partiet igen var under fuld
kontrol. En farlig tilstand at være i.
�������

42. De7 Df3 43. Kh3! vinder øje-
blikkeligt, igen ren computerskak.
�������
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Helt ufatteligt. Jeg forventede for
øvrigt at min modstander ville op-
give! 43. Dd6† Kb5 (43... Kb7 44.
De7†) 44. Dd7† Ka6 45. f7 dækker
e6-feltet og afgør direkte.
���������

Dækker for mine skakker og vinder
min f-bonde. At jeg stadig står til
gevinst siger lidt om, hvor stor min
fordel var.
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49. Dxd4 Dxa2 50. h5 vinder uden
voldsomme problemer, men jeg be-
sluttede mig for at komme to skridt
nærmere næste tidkontrol.
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Endnu et chok, han dækker sin d-
bonde! Tiden var begyndt at blive
knap, selvtilliden endnu mindre.
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En fornuftig praktisk chance, heldig-
vis er der en vej.
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der spillede en nyhed, hvad er pro-
blemet? Så sætter jeg mig bare ned
og finder det rigtige svar! God plus-
psyke. Min taktiske pointe er:
20... Sd4 21. Txd4! cxd4 22. Txc4†!
Lxc4 23. Dxc4† Kb8 24. Sc5! Txd6
25. Lf4, og sorts stilling kollapser
fuldstændig.
�����������������

Insisterer på at ofre en kvalitet, po-
tentielt gennemtræk på de hvide fel-
ter er rigelig kompensation.
�����������������������������

23. Tc1 Lxb2 generer.
���������

Computerens forbedringsforslag er
23... Td5!? Heldigvis piller den det
selv fra hinanden med følgende va-
riant begyndende med 24. Le3 Ld4
25. Sg5.
�����
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Umiddelbart kan ligne et tilbagetog,
men de hvide felter skal nok blive
væsentlige, og jeg truer med at om-
placere springeren til f3.
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30... De6 31. Sxd4 Txd4 32. Dc2
vinder. Jeg bryder ind via a4, Le3
truer etc.
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Hertil har mit spil været decideret
godt, for nu at bruge en lejlighed til
at rose sig selv. Det er der desværre
ikke megen grund til i det følgende,
der minder om en farce – i flere akter
endda.
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33. Dd3! blev jeg begejstret for un-
der partiet, men netop som jeg var
ved at spille det, opdagede jeg: 33...
Te6!? der efter min opfattelse dæk-
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Pointen. Bonde-g3 dækkes, og jeg
gør klar til at sende a-bonden af sted.
Hans konge står sikkert på d8, men
da den er nødt til at gå mod a-bon-
den, kan jeg udnytte dette taktisk.
����������������������������

Tvinger sort til at ofre sin d-bonde.
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73. Dd4?? var min første tanke og
havde fuldendt en vaklende teknisk
præstation. Sort har evig skak efter:
73... Da1†! 74. Kc4 Da4† 75. Kd3
Dd1† 76. Ke3 Dg1† 77. Ke4 Dh1.
����������

73... Dxf4 74. Dc4† Dxc4† 75. Kxc4
vinder på trods af, at jeg kun har en
h-bonde tilbage. Sort er uden for
kvadratet.
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84. De6†! Kh8 85. Df6† Kg8 (85...
Kh7 86. Df7† Kh8 87. Kh6 Dxf4†
88. Dxf4 og nu er g8 ledigt. Jeg for-
klarede Magnus, at 86. Kh6 var min
plan, men at jeg heldigvis i tide op-
dagede  86... Dxh5†!? Imidlertid fri-
gør 87. Kxh5 dog h7-feltet til kon-
gen, hvorfor sort ikke er pat.
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Med 20 sekunder tilbage til resten af
partiet! En uendeligt dejlig fornem-
melse at vinde trods alt!
���
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Efter en længere ørkenvandring kan
alle skakfans glæde sig over, at ver-
densmesteren, der repræsenterer den
eneste verdensomspændende skak-
organisation, FIDE, nu også er Ver-
dens stærkeste aktive spiller. Selv om
der findes mindst to andre verdens-
mestre, Kramnik og Fischer foruden
Ponomariov, der blev manøvreret
ud, samt Salov, der har udråbt sig
selv som verdensmester i en organi-
sation, han selv har stiftet, er de alle
effektivt distanceret af det strålende
spil, den bulgarske stormester Vese-
lin Topalov viste i FIDE’s VM-tur-
nering i San Luis, Argentina.

Skakinteressen i Argentina er be-
tydelig, og sædvanligvis trækker
topturneringer et stort publikum,
men i den afsidesliggende nord-
argentinske San Luis var der tomt i

den store hal, hvor sekundanter og
journalister var næsten ene om at
fylde på stoleraderne. Men ude i
Verden var interessen enorm. Ifølge
Kasparov fulgte op til 80.000 men-
nesker partierne via Nettet på
playchess.com, og også på ICC var
tallet givetvis meget højt.

Med 9½ point af 13 (seks gevin-
ster og otte remis), havde Topalov
vundet turneringen før sidste runde,
på god afstand af Vishy Anand, In-
dien, og Peter Svidler, Rusland, der
sluttede 1½ point efter den ny me-
ster.

De syv runder, der udgjorde før-
ste cyklus af den dobbeltrundige tur-
nering, blev fuldstændig domineret
af Topalov, der kun afgav en enkelt
remis, mod Anand i 2. runde, og det
endda efter at have stået til gevinst

Af Jacob Aagaard
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gennem 50 af partiets næsten 100
træk. I den følgende cyklus kørte
Topalov i mål med syv remiser, og
han var i flere partier tæt på at øge
score yderligere.
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Leko - Topalov 0-1
Morozevich - Kasimdzhanov ½-½
Svidler - Adams ½-½
Polgar - Anand 0-1

FIDE-præsident Ilyumzhinov ud-
førte det første træk for Judit Polgar,
1. e2-e4. Anand valgte Caro-Kann,
og Polgar blev for ambitiøs og ufor-
sigtig med lang rokade, selv om hun
havde spillet a2-a4. Ikke overra-
skende lykkedes det Anand at vinde
med et springeroffer på c3. Peter
Leko gik efter struben på Topalov
med sit favoritvåben mod Siciliansk,
Engelsk angreb, men  efter en række
forpassede muligheder for Leko
overtog Topalov initiativet og vandt
slutspillet. Et meget afgørende parti
for hele turneringen, da det var det
første møde mellem de tre forhånds-
afvoritter (med Anand, naturligvis,
som den tredje).

Morozevich forsøgte med roligt
spil mod Kasimdzhanovs Najdorf,
men fik kun problemer. Hvid stod
sikkert til tab, men holdt slutspillet
med minusbonde remis. Peter Svid-
ler og Michael Adams tog remis,
netop som partiet var begyndt at
blive interessant.
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Topalov - Anand ½-½
Adams - Polgar ½-½
Kasimdzhanov - Svidler ½-½
Leko - Morozevich ½-½

Fire remiser. Betød det, at spillerne
pakkede tidligt sammen for at gå i
baren? Overhovedet ikke! Den ene-
ste hurtige remis var Kasimdzhanov
- Svidler, hvor hvid havde fordel i
slutspillet med to bønder for en kva-
litet men indstillede gevinstforsø-
gene efter et upræcist træk. Judit
Polgar havde ikke helt styr på tin-
gene, men Adams fumlede og lod
hende slippe med remis. Allerede af
dette parti, var det tydeligt, at ingen
af de to var i bedste form.

Leko kom godt fra endnu en sici-
lianer. Han vandt en bonde, men
ødelagde sin stilling i tidnød, og var
nær ved at tabe slutspillet. I dagens
største drama ofrede Topalov kvali-
tet for en garderet fribonde på 6.
række:
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Efter hvids sidste træk, 25. Ld5,
havde han næppe fordel, men det var
vanskeligt for Anand at navigere
med de sorte brikker. Efter 20 træks
manøvreren rundt, gjorde Anand et
unøjagtigt træk, så endnu et, og så
havde Topalov et krafttræk:
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Dette slutspil er klart vundet for hvid,
om end han i praksis skal arbejde for
det hele point, da den sorte b- bonde
sikrer modspil. Begge spillere begik
i det følgende unøjagtigheder, så stil-
lingen svingede mellem remis og
gevinst, indtil det lykkedes Topalov
at bytte b-bonden for g-bonden, blot
for regne forkert i 90. træk, hvor han
spillede h-bonden frem i stedet for
at dække af for dronningskakker, og
så sluttede partiet remis ved evig skak
i 97. træk.
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Morozevich - Topalov 0-1
Svidler - Leko 1-0
Polgar - Kasimdzhanov 1-0
Anand - Adams 1-0

Adams forsøgte den knivskarpe Zait-
sev-variant i spansk mod Anand, der
imidlertid var bedre forberedt og
præsenterede et kvalitetsoffer, han
have forberedt mod Gata Kamsky i
midten af 90’erne. Hvilken hukom-
melse! Hvid vandt efter lækkert spil
(se Peter Heine Nielsens kommen-
tarer).

Svidler udspillede Leko i en anti-
Marshall. Så enkelt er det – et herligt
parti. Polgar ofrede to officerer mod
Kasimdzhanov allerede i åbningen,
fik hurtigt den ene retur, og selv om
det så risikabelt ud, virkede det i
praksis.

Morozevich var tilsyneladende
bange for Topalov. Han valgte den
harmløse 3. Lb5† variant i siciliansk
og tilbød remis efter tolv træk. Topa-
lov afslog og udspillede efterhånden
sin modstander.
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Topalov - Adams 1-0
Kasimdzhanov - Anand 1-0
Leko - Polgar 1-0
Morozevich - Svidler 0-1

Anand gjorde sit bedste for at bringe
partiet mod Kasimdzhanov ud af
balance, men det gav bagslag, da den

regerende verdensmester spillede op
til sit bedste og vandt et fint parti.
Polgar forsøgte igen sin Taimanov-
variant i siciliansk, men kom hurtigt
galt af sted mod landsmandens præ-
cise spil.

Morozevich stod glimrende efter
åbningen, men heller ikke han spil-
lede op til bedste og måtte se forde-
lene langsomt sive væk for til sidst
at tabe et holdbart slutspil. Topalov
bagte sig klart i spidsen, da han ud-
spillede Adams i en mellemting
mellem Engelsk og Dronningindisk.
Det afsluttende kombinationsmotiv
var ganske fikst, om end langtfra
eneste gevinstvej:
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Svidler - Topalov 0-1
Polgar - Morozevich ½-½
Anand - Leko ½-½
Adams - Kasimdzhanov ½-½

Adams opnåede klar fordel mod
Kasimdzhanov med solidt greb om
feltet d5, men igen viste han ikke sin
bedste skak. Partiet ebbede ud i re-
mis. Morozevich spillede et af sine
provokerende partier, en uortodoks
Philidors forsvar. Hvid stod komplet
til gevinst, og Morozevich undslap
kun, fordi Polgar var i dårlig form.

Anand masserede Leko med stål-
fingre i endnu et af deres utallige
Svesjnikov-partier. Hvid var meget
tæt på at vinde, men Anand synes at
savne noget, Kasparov og nu Topa-
lov har – vilje. Anand ønsker ikke
tilstrækkeligt stærkt at blive verdens-
mester og bliver det af den grund
næppe, trods sit enorme talent.

Men Topalov vandt. Med et vildt
offer, første gang spillet mod hans
sekundant, Cheparinov. Det ledte til
at lige slutspil, som sort kun vandt,
fordi han have viljen til at vinde det.
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Siciliansk / B90
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Dette offer er tidligere spillet mod
Topalovs sekundant, Cheparinov,
dog med f-bønderne afbyttet først.
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Teknisk set en nyhed.
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�4�+. San Luis er beliggende
800 km fra Buenos Aires, og VM-
turneringen blev afviklet yderligere
20 km ude i et tyndt beboet om-
råde, ved landsbyen Potrero de los
Funes. Til lejligheden blev opført
en helt ny skakarena, en kvadra-
tisk bygning, som blev døbt ‘Caja
de los Trebejos’, brikkerne hus –
altså ‘æsken til brikkerne’. Salen
var ideel, men langt de fleste af de
800 tilskuerpladser stod tomme, og
der var betydelig lokal utilfreds-
hed med den udgift på 1,5 mio. $,
San Luis provinsen på initiativ af
guvernør Alberto Rodriguez Saa
havde postet i begivenheden.

A	�-��$�. I Bulgarien er der pre-
stige i at være skakverdensmester.
Dagen efter hjemkomsten fra San
Luis blev han hyldet i det bulgar-
ske parlament og senere samme
dag kunne han sætte sig ind i en
flunkende ny Volvo S40, en gave
fra staten.

@�	F���	�	�. Vladimir Kramnik
forsvarede i 2004 sin VM-titel i
klassisk skak mod Peter Leko, men
har ellers ingen resultater, der er
egnet til at fastholde hans legitime
krav på titlen. Bestræbelserne på
at arrangere en match mellem
Kramnik og Topalov om en fælles
VM-titel er derfor indtil videre
strandet på, at Topalov kun vil
møde Kramnik som verdensmeste-
ren mod en udfordrer, mens Kram-
nik på sin side insisterer på en
match mellem to verdensmestre.

A	�'��F���. Med sejren i San Luis
passerer Topalov den magiske
2800-grænse og er verdens højest
ratede aktive spiller (Kasparov har
jo ladet sig førtidspensionere). Al-
lerede i 1994 besejrede han i øv-
rigt Kasparov ved OL i Moskva.
Mads Smidt Hansen i Skakbladet
nr. 2, 1995: ‘Topalov var den spil-
ler, der imponerede mest ved olym-
piaden. Med sejre over Gelfand,
Oll, Je, Timman og Kasparov kan
det godt være en kommende ver-
densmester, vi ser her.’
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Selv om det er skrap kost, er det in-
gen større overraskelse for compu-
terne, som vurdere det på linje med
15... 0-0-0, i begge tilfælde med
chancer.
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Sort indbyder Hvid til at spille på
gevinst. 17... Lxb2 fører til remis
efter 18. fxe6 Da4†, eller med træk-
omstilling Cheparinov-partiet. Også
18. Tb1 Da4† er remis ved evig skak.
����	����

Hvid tager mod udfordringen. Dette
frer til et kompliceret slutspil med
tårn mod to lette officerer. 18. Kc1
fører til remis.
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Hvid fjerner dronningerne fra bræt-
tet, før han bliver udsat for bindin-
ger og angreb.
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To løbere mod tårn og bonde synes
nogenlunde i balance, og ingen se-
riøs kommentator har påstået fordel
for nogen af siderne.
�������������������������������	������
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Ellers tvinger Hvid den sorte sprin-
ger tilbage med Lf2.
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Ser lidt passivt ud, men bør være
spilleligt. 27. Lc4!? T8xc4 28. bxc4
Txc4 giver et klassisk slutspil med
tre bønder for en officer, som for-
mentlig er remis.
���������������������������
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29. Le4? for at opnå trækgentagelse
taber efter det smukke 29... Sxf3†!,
som påpeget af Golubev.
�����������

Sort anser dronningfløjen for vigti-
gere end kongefløjen.
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Sort spiller på gevinst, til stor over-
raskelse for ICC-publikummet.
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Det er ikke helt klart, hvad Sort me-
ner at opnå med afbytningen af den
hvide b-bonde. Selvfølgelig får han
en fribonde, men den er ikke så lige-
til at udnytte.
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Efter 36. bxa5 er Hvid okay, men i
stedet går han ind i en fæl binding.
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Måske havde Hvid overset, at 37.
Kb3 blev mødt med 37... a4!
����������

Nydeligt. Nu vinder Sort en bonde
og partiet.
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Eller følger simpelt hen 39... d5 med
gevinst.
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Sort passer på den irriterende h-
bonde og forbereder at rykke frem
med b-bonden. Hvid kunne have
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spillet et par træk mere, f.eks. 45.
Txh5† Kc6 46. g3!?, men Sort vin-
der bondeslutspillet efter 46... b3 47.
Txc4† bxc4 49. Kc2 c3. ���
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Polgar - Topalov 0-1
Anand - Svidler ½-½
Adams - Morozevich ½-½
Kasimdzhanov - Leko ½-½

Anand ofrede en kvalitet for bonde
mod Svidler i Marshall-angrebet.
Det kunne se tvivlsomt ud, men mod
slutningen kunne han endda have
fået en lille fordel, men fandt det ikke
umagen værd at spille på gevinst.
Leko forbedrede sit parti mod Anand
fra 5. runde, endnu en gang en Svesj-
nikov i underkanten. Selv om hvid
aldrig var tæt på gevinsten, kan man
undre sig over Lekos valg. Hvordan
kan han vinde store turneringer, når
han spiller på remis mod feltets la-
vest ratede?

Adams ofrede sin dronning for to
tårne, men uden at opnå fordel. Fak-
tisk var stillingen i overkanten for
sort, og det lykkedes Morozevich at
stille hvid over for en række pro-
blemer:
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Hvid ofrer løberen for b-bonden og
har en velkendt fæstning. Partiet blev
taget remis efter yderligere en halv
snes træk.
I sit parti mod Judit Polgar valgte
Topalov det solide Berliner-forsvar
i spansk. Muligvis med den hensigt
at tage det mere roligt efter den fan-
tastiske start. Men i diagramstillingen
gik Polgar for vidt:
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Skyder ud i den blå luft. Hvid vil
gerne spille Kg2-g3 og senere gå
fremad med f2-f4-f5, men dette er
positionsspil. Den slags skal altid
tjekkes taktisk. Trækket giver sort
en krog at hænge sit angreb på.
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Springeren står ikke særlig godt her.
Den sorte Sg6 har nu fri adgang til
f4.
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Sort vil ikke bytte tårne, da det ville
give hvids andet tårn adgang til d8.
�����
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22. Kg2 Sf4† 23. Kg3 ser fornuftigt
ud, men 23... Se2† samt 23. Sxh3†!?
er godt for sort. Dette sidste træk kan
føre til en lang forceret variant, hvor
sort er tæt på at gøre merbonden
gældende: 24. Th1 hxg4 25. Sg5 f5!
26. exf6 Sxg5 27. Txh8 Ld6† 28.
Txd6 Txh8 29. fxg7 Tg8!, og sort
har store gevinstchancer. Dårligere

er 29... Th3†? 30. Kf4! cxd6 31.
Kxg5, hvor truslen Kf6 gør situatio-
nen langtfra klar.
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Hvid kan også forsøge at kompli-
cere med 24. Sd5, men efter 24...
Lxf4 Lxg5 26. Lxg5 Lf3 27. Tc1
hxg4 28. h4 Tef8 er der intet forsvar
mod f7-f6, og sort vinder endnu en
bonde og partiet.
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Hvid kan ikke længere undgå bonde-
tabet.
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Og sort vandt i 64 træk.
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Topalov - Kasimdzhanov 1-0
Leko - Adams 1-0
Morozevich - Anand 1-0
Svidler - Polgar 1-0

Topalov udspillede systematisk Ka-
simdzhanov i en anti- Marshall, men
hen mod tidkontrollen missede han
den fortsættelse, der kunne have kro-
net hans mesterværk med den flotte
afslutning, det fortjente, og fik i ste-
det et slutspil med merbonde, som
næppe kunne vinde ved korrekt spil.
Men Topalov vandt trods alt.

Adams spillede et nyt træk, han
tydeligvis ikke have forberedt or-
dentligt, og Leko vandt en bonde,
som han uden besvær konverterede
til gevinst.
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Anand havde muligvis stadig for-
håbninger om at vinde turneringen.
Med sort i Caro-Kann tog han di-
verse risici, men da han endelig hav-
de chance for fordel, ødelagde han
stillingen med en fejlberegning og
stod snart til tab. Morozevichs før-
ste sejr i turneringen.

Polgar ofrede en kvalitet for en
bonde med den sicilianske standard-
kompensation, men derefter var
Svidler simpelt hen en bedre spiller
og udbyggede en dårligt nok eksi-
sterende fordel til et helt point.

Stillingen efter første cyklus:

1. Veselin Topalov 6½
2. Peter Svidler 4½
3. Viswanathan Anand 3½

Peter Leko 3½
5. Rustam Kasimdzhanov 3

Alexander Morozevich 3
7. Michael Adams 2

Judit Polgar 2

3����	��

Topalov - Leko ½-½
Kasimdzhanov - Morozevich 0-1
Adams - Svidler ½-½
Anand - Polgar 1-0

Topalov indledte sin knap så force-
rede opstigning mod toppen med en
remis mod Leko, hvilket reducerede
hans præstationsrating til sølle 3073.
Kasimdzhanov havde initiaivet i en
Scheveningen-sicilianer og kunne
have nedkæmpet sin modstander.

Adams gjorde sig anstrengelser
for besejre Svidler, men fandt ikke
noget afgørende og var endda tæt på
at tabe. Judit Polgar blev kørt over
af et damplokomotiv. Hendes Tai-
manov-sicilianer var ganske enkelt
ikke stærk nok til at modstå det over-
fald, der var planlagt af Anand og
hans sekundant Peter Heine Nielsen.
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Anand - Topalov ½-½
Polgar - Adams ½-½
Svidler - Kasimdzhanov ½-½
Morozevich - Leko 1-0

Topalov anvendte igen Berliner-for-
svaret, som åbenbart var en forbere-

delse til turneringen. Anand fraveg
hovedvarianterne med 4. d3, som i
Dortmund 2005 skaffede Sutovsky
en sejr over Kramnik. Topalov neu-
traliserede dog hurtigt alle tilløb til
fordel, og trækgentagelse efter blot
17 træk var den naturlige udgang.

Polgar - Adams resulterede i et
standard Marshall-slutspil med mer-
bonde til hvid, men løberpar til sort.
og intet på færde.

Kasimdzhanov spillede en kritisk
variant mod Engelsk angreb i Naj-
dorf-varianten og havde nogle frem-
ragende ideer parat. Han havde for-
del, men et upræcist dronningtræk
tillod Svidler at redde remis.

Da Leko var yngre, blev han be-
skyldt for altid at spille på remis, også
med hvid. Her var det dog Moroze-
vich, der blokerede stillingen effek-
tivt allerede efter 20 træk, men Leko
satsede for hårdt, og Morozevich
kunne notere sin tredje sejr i træk.
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Topalov - Morozevich ½-½
Leko - Svidler ½-½
Adams - Anand ½-½
Kasimdzhanov - Polgar 1-0

Topalov blev overrasket af Moro-
zevichs afslåede dronninggambit, et
valg der formentlig var inspireret af

Alexander Beliavsky, der var sekun-
dant for Morozevich i San Luis. Sort
fik nogenlunde udlignet, men spil-
lede derefter skidt og kom til at stå
til tab. Så bukkede Topalov imidler-
tid en kvalitet væk, og det lykkedes
endnu en gang Morozevich at slippe
af sted med et halvt point, der egent-
lig ikke var hans.

Partiet mellem Leko og Svidler
var tamt. Hvid havde lidt pres, sort
neutraliserede, og det var så det. Kun
en smule mindre kedeligt var Adams
- Anand. Hvid havde et ikke-eksi-
sterende pres, sort neutraliserede det.
I særklasse turneringens ringeste par-
ti var Kasimdzhanovs gevinst over
Judit Polgar. Sort forsvarede sig dår-
ligt, og hvid kunne vinde efter be-
hag, men så intet. Som afrunding
begik Polgar et par grove fejl og tabte
dronningen.
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Adams - Topalov ½-½
Anand - Kasimdzhanov 1-0
Polgar - Leko ½-½
Svidler - Morozevich 1-0

Adams spillede et gammeldags sy-
stem med 6. Le2 mod Najdorf-
sicilianeren, og partiet fulgte kendte
stier. Med en nyhed i 24. træk lyk-
kedes det Adams at give sort visse
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problemer, men Topalov forsvarede
sig fint med et kvalitetsoffer. Adams
forsøgte at starte et angreb med et
returoffer, men bulgareren havde alt
under kontrol.

Anand har ikke særlig overbevi-
sende score mod Kasimdzhanov,
men i dette parti skabte inderen nogle
nye problemer for sin modstander,
som han ikke evnede at løse, måske
fordi den lange turnering var ved at
sætte sine spor.

De to ungarerers indbyrdes opgør
var en kort remis. Svidler vandt et
ikke alt for imponerende slutspil ef-
ter at have pres i lang tid.

Topalov 1½ point ned til Svidler,
og 2 point til Anand.
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Topalov - Svidler ½-½
Morozevich - Polgar ½-½
Leko - Anand 0-1
Kasimdzhanov - Adams ½-½

Svidler prøvede ikke en gang at
vinde. Teori hele vejen. Morozevich
åbnede med 1. Sc3, men efter få træk
var partiet tilbage i Engelsk angreb i
Najdorf-sicilianeren. I sandhed, tur-
neringen blev spillet i Najdorfs Ar-
gentina! Et slutspil blev nået, hvor
hvid opnåede noget pres og endda

vandt en bonde men valgte forkert,
hvorefter Polgar kunne holde par-
tiet remis. For en gangs skyld var
Morozevich ikke tyven men offeret.

Ifølge Nigel Short er problemet
med Russisk forsvar, at dér hvor teo-
rien ender, dér slutter partiet også –
oftest med remis. Hvorfor Russisk –
stadig ifølge Short - er den ideelle
åbning for dem, der har en hurtig
processor, høj arbejdsmoral, god hu-
kommelse og små ambitioner. Mu-
ligvis sandt, men Anands spil mod
Leko støttede i hvert fald ikke denne
opfattelse. Efter at have afslået re-
mis, vred han med subtilt positions-
spil et helt point ud af stillingen.
Adams stod i underkanten hele ve-
jen i en anti-Marshall, men holdt par-
tiet, selv om han mistede en bonde.

Topalov 1½ point ned til Svidler
og Anand.
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Kasimdzhanov - Topalov ½-½
Adams - Leko ½-½
Anand - Morozevich ½-½
Polgar - Svidler ½-½

Kasimdzhanov kunne uden tvivl
have fået en hurtig remis, hvis han
havde ønsket det, da Topalov kun
behøvede det halve point for at ero-

bre VM-titlen. I stedet prøvede han
at gøre sig værdig til den VM-titel,
han selv snart måtte aflevere. Topa-
lov forsvarede sig dog fremragende
taktisk med et kvalitetsoffer, og da
man tog remis, var stillingen ube-
kvem for Hvid. Adams og Leko ryd-
dede hurtigere brættet for træ end
nogen skovhugger.

Anand forsøgte at angribe Moro-
zevichs trofaste Fransk med en idé
af hollænderen Friso Nijboer, men
opnåede ikke fordel. Svidler spillede
Marshall-angrebet mod Polgar, som
fik en marginal fordel, der ikke for
alvor gav Sort problemer.

Topalov 1½ point ned til Svidler
og Anand.

�=����	��

Topalov - Polgar ½-½
Svidler - Anand ½-½
Morozevich - Adams ½-½
Leko - Kasimdzhanov 1-0

Topalov var klar til remis på forhånd,
og Polgar havde intet at spille for
længere. Svidler gjorde intet forsøg
på at passere Anand i slutstillingen.
Måske var han træt, men alligevel
sært, at han ikke prøvede med de
hvide brikker. Morozevich forsøgte
en sidevariant og kom i vanskelig-
heder. Til slut lykkedes det at holde
remis med konge mod konge og lø-
ber. Dermed sluttede Adams som
eneste deltager uden et gevinstparti.

Leko fik en af de standardstillinger
i siciliansk, hvor der ikke er umid-
delbar mat, men hvor Hvid kan ma-
nøvrere rundt. Den nu forhenvæ-
rende verdensmesdter blev knust på
begge fløje og tabte en officer. Ty-
deligvis var Kazimdzhanov meget
træt mod turneringens slutning.

Slutstilling:

1. Veselin Topalov 10
2. Vishwanathan Anand 8½

Peter Svidler 8½
4. Alexander Morozevich 7
5. Peter Leko 6½
6. Rustam Kasimdzhanov 5½

Michael Adams 5½
8. Judit Polgar 4½
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Dc2 Dg6 24. Sh4 Df6 25. Shf3 Dg6
med remis (5. matchparti Anand -
Kamsky, 1994).
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Så langt er partiet endnu på kendte
stier. Mens Adams har trukket næ-
sten a tempo, har Vishy brugt mere
end 20 minutter. Bluff? Ifølge den
navnkundige pokerspiller Alexander
Grischuk er dette forkert brug af or-
det. For man kan ikke bluffe, når man
har esserne.

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

���������

Mens mange !!-træk blot rummer en
fiks taktisk vending, er dette en sand
perle. Ideen blev fundet af Anands
hold, Jusupov og Ubilava, til 1994-
matchen, og blev dengang analyseret
intensivt. Man kan dårligt rose det
nok. Med computerne er det blevet
sværere og sværere at overraske
modstanderne med et afgørende ny-
hed, og dette er altså rent hjerne-
arbejde tilbage i 1994. Pointen er at
rette al energi direkte mod den sorte
konge. I den sammenhæng er en kva-
litet ingen høj pris.
����������

En forståelig fejl. At finde sorts ene-
ste vej gennem variantvildnisset er
nærmest umuligt ved brættet.
23... Sxe1! 24. Sxe1 Ta1 (24... Sxd5
25. Sxh6† Lxh6 26. Dxh6 Ta1 er
trækomstilling) 25. Sxh6† Lxh6 26.
Dxh6 og nu:
a) 26... Txb1? 27. Txg6† fxg6 28.
Dxg6† Kf8 29. Lh6† Ke7 30. Lg5†
Kf8 31. Dh6† Kg8 32. Lf6 Txe1†
33. Kh2 sætter elegant mat.
b) 26... Lxd5!? er en mulighed.
b1) 27. Txg6† fxg6 28. Dxg6† Kf8

29. Df6† Kg8 30. Lh6 Db7 31. Dg6†
Kh8 32. Dxe8† Kh7 33. exd5† Txb1
34. Ld2 Sd3
b2) 27. e5 Txb1 28. Txg6† fxg6 29.
Dxg6† Kf8 30. Df6†
b3) 27. Le3 Dd8!? (27... Db7 28.
Tg4 og mat i h-linien) 28. Txg6†
fxg6 29. Dxg6† Kf8 30. Lh6† Ke7
31. Lg5† Kd7 32. Df5† Kc7 33.
Lxd8† Kxd8 er overraskende nok en
slags forsvar.
c) 26... Sxd5! er formentlig fortsæt-
telsen, der redder sort.
c1) 27. Txg6† fxg6 28. Dxg6† Kf8
29. Df5† er remis ved evig skak.
c2) 27. e5 Te6
c2a) 28. Tg4 Dd8! 29. Lxg6 Txg6
30. Txg6† fxg6 31. Dxg6† Kh8 med
evig skak.
c2b) 28. Lxg6 Txg6 29. Txg6† fxg6
30. Dxg6† Kh8! (30... Kf8 31. e6
fører til mat), og endnu en gang må
hvid nøjes med evig skak.
c2c) 28. Sf3 Txb1 29. Sg5 Txc1†
30. Kh2 Dxf2 er det ulyksalige pro-
blem. Jeg har stadig på fornemmel-
sen, at hvids ressourcer ikke er ud-
tømt, men det må fremtiden vise.
����	���� �������������
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36... Sxc1 27. exd5 Scd3 28. Te6!
bryder også gennem de sorte linier.
Adams vælger det mest logiske for-
svar. Blandt Internet-tilskuerne bred-
te der sig en tydelig skuffelse, da Fritz
evaluerede stillingen til 0.00 ud fra
den antagelse, at hvid måtte forcere
evig skak med 27. Txg6†. Vishy,
som nu endelig var nået ud af sin
forberedelse, leverer nu ved brættet
sit eget bidrag til tænkearbejdet.
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Spansk / C92  3. runde

������������	
��	�������������������

	
��������������������������������

En mindre overraskelse. Adams har
på det seneste mest eksperimenteret
med Marshall-angrebet 7... d5.
���������������������

Men dette er en overraskelse af de
større. Zaitsev-varianten har aldrig
været på Adams repertoire, og han
har uden tvivl haft skrupler pga.
Anands teoriduel med Kamsky i
1994, men på den anden side, hvem
kan frygte så gamle analyser.
���������������	�����
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Den skarpe hovedvariant, som i den
senere tid har oplevet dalende popu-
laritet. Hvid vælger nu oftest mere
solide træk som 12. a3. Forklarin-
gen kan være, at når Zaitsev-varian-
ten sjældent spilles af sort, ofrer hvid
så stor energi på at opdatere sin vi-
den om de skarpeste muligheder.
�����������������������������	������
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En slags grundstilling i Zaitsev-va-
rianten. Teorien tog et stort skridt
frem med matcherne Karpov - Kas-
parov.
��������

Karpovs oprindelige valg. Senere
anvendte han det fascinerende 17...
f5. Sort er sikkert teoretisk okay, men
forskellen i partioplæg sammenlig-
net med Berliner-forsvaret, der tjente
Kramnik så godt i VM-matchen mod
Kasparov, er iøjnefaldende.
�������

Dette kunne synes ulogisk, da det
oplagt er i sorts interesse at a-linien
åbnes. Retfærdiggørelsen af Hvid
valg er rent taktisk, da 18. Sd4 tilla-
der 18... Df6 19. S2f3 Sd3 20. Lxd3
b4 21. Lxc4 bxa32 22. b3 Sc5 23.

Den danske sekundant
Peter Heine Nielsen var i San Luis
som sekundant for Anand og har
kommenteret to af hans partier.
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v/ Steffen Pedersen
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Den nordspanske by Pamplona er
mest kendt for El encierro, tyreløbet,
der afvikles hver sommer. Begiven-
heden, som Hemmingway gjorde
kendt i Og solen går sin gang fra
1926, er et led i San Fermin-festiva-
len og foregår – i modsætning til
egentlig tyrefægtning – ved at tyre
drives gennem byens gader, samti-
digt med at både lokale og turister
løber foran. Det giver ikke usjældent
anledning til stor dramatik.

Knapt så drabeligt foregår det, når
den stærke internationale skaktur-
nering afvikles i Pamplona mellem
jul og nytår. Men ligesom tyreløbet
gennem tiderne har krævet sine
dødsofre, så rammes skakturnerin-
gen nu også i overført betydning,
idet den rutinerede hollandske stor-
mester Jan Timman som den første
i år må en tur til skafottet...

G$�����?�����;��=�<

"�	�!����	�;����<

Russisk / C42
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5... Sxc3 6. dxc3 Le7 7. Le3 fulgt af
Dd2 og 0-0-0, som for blot få år si-
den blev betragtet som en relativt
ufarlig sidevariant, har nu udviklet
sig til en større modevariant. Tim-
mans træk afviger fra de mest vel-
trampede stier men er passivt og
næppe helt godt.
����������������

7. d5 har jeg selv spillet. Det er også
udmærket men måske unødvendigt,
da sort alligevel sjældent får helt
tilfredsstillende spil efter det sym-
metriskabende men tempotabende
fremstød d6-d5.
����������������������������

9... d5?! 10. a3 c6 11. g4 Lg6 12.
Se5 Lxd3 13. Dxd3 Sfd7 14. 0-0-0
0-0 15. f4 blev spillet i Naiditsch -
Koneru, Wijk-aan-Zee B 2003 og
gav hvid fordel i det tempoforløb,
som fremkommer efter de modsatte
rokader, men især i form af den bed-
re officersplacering. Partitrækket er
neutralt og afventende. Her kunne
9... Sc6 også forsøges med Sb4-
ideer i tankerne, men 10. g4 Lg6
11. De2 Lxd3 12. Dxd3 0-0 13. a3
virker godt for hvid; 11... Sb4? 12.
Lxg6 hxg6 13. Db5† taber en bonde,
og 11... d5 er bedre end før, men jeg
kan stadig ikke rigtig lide det.
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En stærk omplacering af springeren,
der fra d3 kontrollerer mange gode
felter.
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16... b5 besvares bedst med 17. Df3
b4 18. Se2, og sorts angreb er ikke

rigtig farligt, mens hvids angreb der-
imod er særdeles slagkraftigt, når
h4-h5 kommer.
����	��������������	���������
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19... Sb6 20. a3 Dd6 21. h5 De6 var
bedste forsvar og først herefter even-
tuelt Se4.
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Og dette gør blot ondt værre. 23...
gxh5 var den rigtige rækkefølge.
�����������

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

�������

Et velkendt motiv: linjespærring.
Sort er færdig, når hvid slår igen på
h5 med dronningen, og det eneste,
Timman finder, er en hævnskak.
������	���������������

Slutstillingen i Pamplona:
1. Ponomariov (Ukraine) 5, 2-3. Ha-
rikrishna (Indien) og Cheparinov
(Bulgarien) 4½, 4. Tiviakov (Hol-
land) 4, 5. Fressinet (Frankrig) 3½,
6. Izoria (Georgien) 3, 7. Timman
(Holland) 2, 8. De la Riva Aguado
(Andorra) 1½.

Sort nedsmelter på g6.
������	���

27... Ta7 28. Sf5! Dxg3† 29. Kxg3
gxf5 30. Dg5† Kf8 31. Df6 Te6 32.
Dh8† Ke7 33. Lg5† Kd7 34. exd5
giver hvid et vindende angreb.
���� 	��� ����� ���� ���� 
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Og da 32... Ta7 33. Dg6† koster tår-
net på e8 opgav Adams. En fasci-
nerende nyhed, og udnyttet med stil.
Vishy når han er bedst.
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Af Ole Jakobsen

I løbet af et par måneder i efteråret
deltog jeg i et par meget forskellige
internationale turneringer.

Den første var Senior-VM i Lig-
nano Sabbiadoro i Italien i perioden
27/9-10/10 2005. Lignano Sabbia-
doro er en turistby i Norditalien (nord
for Venedig). Jeg kan godt lide at
spille seniorturneringer i Italien, også
selv om man denne gang havde over-
ladt organiseringen til et rejsesel-
skab, som ikke havde forstand på
skak. Der var 140 deltagere, heraf 7
GM’ere og 7 IM’ere. Ratingfavo-
ritter var GM Jansa (2511) og GM
Vasiukov (2495). Jeg var seedet 10.

Jansa tabte i 3. runde og de domi-
nerende spillere blev derfor Hecht,
Spassov, Vasiukov og Klovans. Men
i 8. runde vandt Jansa over Hecht og
nåede til slut 8½ point ligesom Spas-
sov.

Jeg tabte i 2. runde, og efter 9.
runde, hvor jeg tabte til en godt spil-
lende Klovans, havde jeg 6 point.
De to sidste partier blev vundet.

Den store overraskelse i turnerin-
gen var svenskeren Nils-Åke Malm-
din (2222), der vandt i sidste runde
over GM Nona Gaprindasvili, som
spillede i mændenes række. Saunina
fra Rusland vandt VM for kvinder.

Las Palmas Open
Den anden turnering var Las Palmas
Open i perioden 25/11-2/12. Las Pal-
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mas ligger som bekendt på Gran
Canaria. Der var 108 deltagere heraf
11 GM’ere og 16 IM’ere. Rating-
favorit var Kevin Spragget (CAN)
2585. Der var 6 deltagere over 2500
i rating, jeg var seedet 18.

Til forskel fra Senior-VM så man
mange unge piger med flotte tatove-
ringer og diminutive t-shirts. Spa-
nierne gør tydeligvis meget for ju-
niorskak også for pigerne. Jeg spil-
lede med tre juniorer, to piger og en
dreng (se partier).

I denne turnering vandt jeg alle
partier mod lavere ratede modstan-
dere, tabte til to GM’ere og vandt
over GM Fernandez i sidste runde.
Da de to førende spillere kun opnå-
ede remis i sidste runde, nåede jeg
op og delte 1. pladsen. For mig et
fantastisk resultat. Man kan sige, at
jeg havde en god lodtrækning, men
i partierne var jeg ikke heldig, f.eks.
burde jeg ikke have tabt til GM Vera.

Til slut: Min gamle ven Bojan
Kurajica er 58 år og jeg er 63 år, så
alder er ikke problemet!

Las Palmas, 2. runde:
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Siciliansk / B41
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En nyhed i min base. Tidligere er
forsøgt Dd3, Lf3 og Te1.
��������������
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11... Sfd7! 12. Lh5 (12. Lf3 Sxe5
13. Lxb7 Dxb7) 12... g6 13. Lf3
Sxe5 14. Lxb7 Dxb7 15. Lg5 Sbd7
16. b3 Lg7.
�����
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14. Dxc5! bxc5 15. Ld6 Sbd7 16.
Tad1 med tryk for bonden.
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Der er fremkommet et interessant
slutspil. Sort har en bonde mere, men
hvid har de farligste bønder.
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Den unge spanier er utålmodig.
23.Lf3! Sd5 24. a3 Tc7.
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25. Tfd1 Txd1 26. Lxd1 f5 27. Le2

e5 28. Lc4 e4† 29. Kf2 Sc3.
���������������������������
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Det enkleste.
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Las Palmas, 4.runde:
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Kongefianchetto / B07

�����������������������

Mange spiller 2... Sf6 for at undgå
denne variant, som er svær at slå ned.
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Her har dronningen ingen fremtid.
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Denne stilling kan sort kun vinde
med hjælp fra hvid. 24. Db2 Tbd8
25. Lb1 b4 26. Txd7 Txd7 27. Tc1
Dd6 28. Kf1?!
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Bedre var 33. Df2.
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Men hvid har det svært, f.eks 36. Kf1
Lxc4† 37. Kg1 Dd6 38. De1 Td2;
36. h3 Da5 37. Kf1 Da3 38. De1
Lxc4† 39. Kg1 Lxa2 40. Lxa2 Dxa2.
�����������������

37. Le2 b3† 38. Kf1 b2 39. Tb1 Da4
40. Txb2 Td1† 41. Lxd1 Dxd1† 42.
De1 Lxc4†.
�����������������

Eller 38. Td1 Lxc4 39. Lxc4 Txd2
40. Txd2 Dc1†.
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Las Palmas, 7. runde:
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Slavisk / D11
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Tilsyneladende en nyhed. 11. g4
dxc4 (11... g6 12. h4 h5 13. gxh5
Sxh5 14. 0-0-0 Df6 15. De2 Dg7
16. Tdg1 f5 17. Tg2 Kf7 18. Thg1
1-0 i 34.træk, Dydyshko Viacheslav
2551 - Grabarczyk Miroslaw 2485,
Polen 2005) 12. Lxc4 Sd5 13. e4
S5b6 14. La2 c5 15. d5 exd5 16.
Sxd5 Sxd5 17. Lxd5 Sf6 18. Lg5
Da5† 19. Ld2 Dd8 20. Lg5 Da5† ½-
½, Mikhalchishin Adrian 2525 -
Ehlvest Jaan 2445, USSR 1986); 11.
0-0 Te8 12. cxd5 (12. Tfe1 e5 13.
cxd5 cxd5 14. Lb5 e4 15. Df5 g6
16. Dg5 Kg7 17. f4 a6 18. Le2 Tc8
19. Dh4 b5 20. g4 Sb6 21. g5 Sg8
22. Lg4 Tc7 23. Te2 f5 24. gxf6†
Dxf6 0-1 i 86.træk, Van Wely Loek
2675 - Azmaiparashvili Zurab 2678,

Istanbul 2003) 12... exd5 13. e4 dxe4
14. Sxe4 Sxe4 15. Lxe4 h6 16. Lc2
Sf6 17. Tfe1 Txe1† 18. Txe1 Lf8
19. Dd3 g6 20. Db3 Db6 21. Dxb6
axb6 22. Lb3 ½-½ i 28. træk,
Kantaria Mikheil 21304 - Arutunian
Davit 2309, Tbilisi 2000).
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11... exd5 12. g4
�����������������
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Det er bedre at forholde sig af-
ventende med 18... Sf6 19. d5 Sc5
20. La2 cxd5 21. Lxd5 b6
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Det er væsentligt, at få løberen til e3,
så c-linjen kan udnyttes og de sorte
bønder på dronningfløjen sættes
under pres.
������	���

22... Txd5!? 23. exd5 e4 24. Df5 g6
25. Dg5 f6 26. Dh4, samt 22... Tf8
23. Le3 giver hvid fordel.
���� ���� 
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Et bondeoffer. På 25... Dxd6 følger
26. De2.
��������

26. Lxb6 Db7 27. Db3 Kf7 28. De3
er også godt.
�������������������

27... Tb8 28. Dd3 Lc7 29. Lc5 Df7
30. Db3 Td8 31. Dxe6 Dxe6 32.
Txe6 a4 33. Te7 er bedst for hvid.
��������������������
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Eller 32... Lc7 33. Ta7 Tc8 34. Lb6
Lxb6 35. Txd7 Txc4 36. bxc4 Lxf2
37. Tb7 Ld4 38. Tb5 Lc3 39. Txa5
b3 40. Tb5 b2 41. a5 Lxa5 42. Txb2
Kf8 43. Tb7.
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33... Tc8 34. Ta7 Dc6 35. Txa5.
���������������������
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35... Tc8 36. Tb5 Tc3 37. a5 Txb3
38. a6 Ta3 39. a7
����������
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38... Tb8 39. Td7; 38... Ta5 39. Ta8
Lc5 40. Lxc5 Txc5 41. a7 Ta5 42.
Tf8†.
�������

Sort tabte på tid. Der kunne have
fulgt 39... Ta5 40. Lxc5 Txc5 41.
Txb4 med gevinst.
���

Las Palmas, 9. runde:
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Sort har desperat ofret en officer i en
dårlig stilling og er samtidig i alvor-
lig tidnød. Vi får 30 sekunder pr.
træk, og i det følgende er han flere
gange nede på 4 sekunder resttid. På
dette tidspunkt i partiet var det klart,
at vinderen ville dele 1. pladsen. Jeg
havde, så vidt jeg husker, omkring
et kvarter tilbage. Nerverne må have
spillet mig et puds, siden jeg ikke så
34. De7 (det var truslen De8† jeg
missede).
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Dette havde jeg helt overset, og min
tidsfordel forsvandt næsten her.
�������������������������������
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37... gxf3 38. Lf2! var planlagt, f.eks.
38... Dg2† 39. Ke1 fxe2 40. Dxe2
fxg3 41. Le3 Dxe4 42. Tc4 Dh1†
43. Kd2 Dd5† 44. Dd3 Dg2† 45.
Kc1 Dh1† 46. Kc2 Dh5. I gensidig
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tidnød kan ske hvadsomhelst.
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Truer 40... f2†. På 39... exf4 kunne
følge 40. Dxf3 fxg3 41. Lc3 Dh2†
42. Kf1 Dh3† 43. Ke2 Dh2† 44.
Kd3.
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Enklere var 42. Td6.
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Eller 42... Lh6! 43. Dh4
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Alt er nu dækket og 2½ min. på klok-
ken, derfor. Det var blevet tid til et
par drinks i baren.
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Las Palmas, 6. runde:
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Truslen 34. Te8† er afgørende.
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Las Palmas, 9. runde:
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Peralta vandt let i sidste runde:
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Sort prøver at udnytte bindingen i c-
linjen, men..
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Truer 24. Lh7 og dækker tårnet.
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Senior-VM, Lignano, 2. runde:
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Wagman havde omkring et minut til
tidkontrollen ved 40. træk, og jeg
havde set følgende variant: 33... c4
34. Sxe7 cxd3 35. Lh3 Tb2 med stor
(sikkert vindende) fordel for sort. Jeg
troede dog ikke på, at 86-årige Stu-
art Wagman ville klare tidnøden med
dronninger på brættet.
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Stuart nåede ikke blot de 40 træk,
men spillede formidabelt i tidnøden.
������
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42... Te8 43. Dg4 Df8 44. Txa3 duer
helelr ikke.
����	�����������	
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Man bliver åbenbart ikke for gam-
mel til at undervurdere en modstan-
der og aldrig for gammel til at ud-
nytte det.  ���

Senior-VM, Lignano, 6. runde:
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Siciliansk / A30
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Stærkere var 16... f5!
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17. Sxd5! Dxa4 18. b4 cxb4 19.
Txb4 Dd7 20. Le3 Sc6 21. Ta4 b6
22. c3 Sf6 23. Lh3 Db7 24. Db3 med
kompensation for bonden.
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Giver sort afgørende angreb. 22...
Sxc2 23. De6† Dxe6 24. dxe6 Ld4†
25. Kh1 Sf2† 26. Kh2 var mindre
klart.
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24. Df2 f4 25. gxf4 Dg4 26. Se4
Sdf3† 27. Kh1 Txf4 er ikke bedre.
������
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25... f3 26. Lf1 Sg4 er også godt.
����	����
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Eller 27. c3 Df2† 28. Kh1 Tf4 29.
Sh3 Txh4 30. Dg1 De2 31. Te1 Sxd3
32. Txe2 Sxe2 og vinder.
������	�
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Hvid tabte på tid. 28. Kh1 Dg4 29.
De2 Dxh4 er naturligvis håbløst.
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Selvfølgelig spurgte jeg ikke min
modstander efter partiet, hvorfor han
ikke havde spilet 11... d5! De 22
minutter var åbenbart spildt på at
vælge mellem Sg6 og Se6. Måske
også 11... g4, der besvares stærkt
med 12. dxe5 dxe5 13. Sb4! med
pointen 13... Sxe4 14. Dxe4 Lxh4
15. Sf4! med tilbagerobring af bon-
den og stor fordel, for 15... f6 16.
Sg6!, 15... Sd7 17. Lxf7† og 15...
Lf6 16. Sh5 er helt forfærdelige.
Stillingen ligner en Philidor, men det
er den slet ikke! Hvid har nemlig et
tempo med d-bonden. Dermed bli-
ver den efter min mening usunde
opstilling med g5 måske mulig?
Jeg troede ikke på det. Men der var
selvfølgelig ingen chancer for at
kopiere de berømte kombinationer
som, f.eks., den fra Göteborg 1920.
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Stillingen efter 11. Se2 (sj) ...
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Pilidor / C41
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Sejeste forsvar. 12... Db8 13. Sxe7
Kxe7 14. La3† Ke8 15. Ld6.
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Eller denne fra Stockholm-olympia-
den i 1937. Det er temmelig utroligt,
at Tartakower, der var ekspert i Han-
ham, kunne ryge på den galej.
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Philidor / C41
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Efter 12... Dxe5 13. Sd5 kan Sort
ikke en gang få tre officerer for da-
men. Men italieneren er ikke færdig
med at kombinere.
����	��������������������

Eller 14... b6 15. Sxc6 bxa5 16.
Sxb8, eller 15... Db7 16. Sxe7.
�����������������	����#$�%&�"�

Pga. 16... Ke7 17. La3†

Georg Marco (1863-1923) er først
og fremmest kendt som redaktør af
Wiener Schachzeitung 1898-1916
(Lademann siger fejlagtigt -1914),
men han havde desuden nogle gode
turneringsresultater. Han var kendt
som en gemytlig fætter, og en smule
doven. Mange redaktører har jo el-
lers drevet det vidt som teoretikere.
Sit glansnummer med Hanham spil-
lede han i Haag 1921. Det skal vi
ikke analysere! Det er for indviklet
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Philidor / C41
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Der spilledes sandsynligvis med 30
træk på to timer. 30... Lg3 havde fået
Hvid til at opgive. Det gjorde han nu
alligevel.
Men vi skal altså til en lille turnering
i Pinamar 2004. Pinamar ligger lidt
nord for Mar del Plata, og i samme
kommune er der bl.a. Carrilo og
Ostende. Det er et udpræget sommer-
land, men Rodi er nu helårs. Han
redigerer og udgiver en gratis uge-
avis, så han er en kendt figur. I skak-
lig henseende er han i underkanten
af international mester, men temme-
lig snedig, I 2001 holdt han minsand-
ten remis mod mig med Sort i en
Leningrad-hollænder.
Han er også turneringsarrangør!
Dem er der faktisk tre af i kommu-
nen, og de er mildest talt ikke samar-
bejdsvillige...
Jeg havde sagt nej tak, men fire dage
før starten ringede han grædefærdig,
en af hans stormestre havde sagt fra.
Skulle han aflyse? Den skulle jo
kunne give stormesternorm
Laura havde ikke holdt sommerfe-
rie. Og det ene med det andet. Sidst
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i marts, slet ikke i form, på argentin-
ske krisebetingelser og med flere
dobbeltrunder...
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Løberspil / C24
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4... d5 5. Lb3 kan jeg godt lide.
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Det kan jeg ikke rigtig lide. Men det
er svært at afgøre, om løberen skal
til b3 eller a2. Lige efter Første Ver-
denskrig delte Bogoljubow og Sä-
misch et værelse et år. En god del af
tiden gik med lynpartier, hvor det
store spørgsmål var, om Hvid i Phi-
lidor skulle trække denne løve til b3
eller a2. Bogol holdt på a2, og Alje-
chin holdt med ham. Men Sämisch
sagde et halvt århundrede senere:
– Det var mig, der havde ret, men
Bogol spillede bedst lyn.
�����	���

Alt dette er kommet ret hurtigt, men
hvis han vil spille h6, hvorfor gør
han det så ikke først? Nu kan jeg jo
spille 8. Sg5 0-0 9. f4! Jeg ser på det
et øjeblik, men da jeg når til vanvit-
tige varianter som 9... d5 10. Le2?!

(rigtigt  er 10. exd5 cxd5 11. La2)
10... h6 11. Kh1?! hxg5?! 12. fxg5
Sh7 13. Dh5 Dd8 14. h4 – så af-
blæser jeg eftersøgningen!
������������������

Skaber et fælt hul på f5. Aljechin
studerede det (med et tempo min-
dre), men spillede det aldrig.
Sort havde mange muligheder. 9...
a5 er et træk, men den fløj tænker
han ikke på. 9... 0-0 er en mulighed,
og Aljechin gør opmærksom på pla-
nen Sh7, hvor det kan blive den an-
den hest, der havner på f6, eller må-
ske løberen.
Jeg mener stadig, at jeg fandt den
rigtige løsning:
���������	
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10... g4 kunne godt besvares med
Sd2, men også med 11. Sh4!, f.eks.
11... Sxe4? 12. Sxe4 d5 13. Sf5 eller
12... Lxh4 13. dxe5 d5 14. Sd6† Kf8
15. Df5.
Nu burde jeg have spillet 11. dxe5!
dxe5 12. Se2. Ganske vist spørger
jeg altid, hvad springeren på g3
egentlig udretter i mange spanske
varianter. Sort kan jo bare spille g7-
g6. Men her kan han altså ikke spille
g5-g6.
����	�����	����

Han kender jo det her! Sort holder
stand på e5 og sender dronning-
springeren til f4...
Muligvis foretrækker Sort Se6, fordi
han ikke kunne lide 11... Sg6 12.
Db3!?
Nu sker noget meget vigtigt: Jeg ta-
ger styringen, som om intet var
hændt. Men naturligvis med skær-
pet årvågenhed. Ikke flere blund, no
more blunders.
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En pudsig karruseltur. Han havde
vist glemt Dc3.
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14... 0-0 er muligvis den bedste chan-
ce, men nej. 15. Sf5 er for stærkt.
�������

Det tænkte jeg skam over en snes
minutter. Sort kan jo stadig blive
farlig med Tg8 eller Sf4. Men det
irriterende Dc3 kan blive godt igen,
og i nogle tilfælde Sf5.
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Sort har endnu 40 minutter til at nå
40. Han ‘truer’ 0-0-0.
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Den nyvundne frihed skal straks
nydes. Desværre, at stå på et felt er
ikke det samme som at kontrollere
det.
19... 0-0-0 var heller ikke godt: 20.
Sxg4 Sxg4 21. Df3! h5 22. Sxh5!
Sort burde have spillet 19... Ld7!
Hvid har adskillige gode svar, f.eks.
19... Df3. Men det bedste er vistnok
at lade damen blive på b3, hvor den
peger i retning af b7 og f7. Altså 19...
Ld7 20. Shf1! Og hvad gør Sort?
Mod 20... h5 er 21. Lg5 kraftigt. 21...
Le7 22. Se3!
���������������������	
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Hvid har spillet de sidste fire træk
meget hurtigt, medens Sorts humør
er sunket. Han spiller omsider drøm-
metrækket:
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Han er nemlig godt klar over, at 23...
De7 24. Dxe7† Kxe7 25. Sf5† ikke
giver mange chancer, f.eks. 25... Kf8
26. Ted1 eller 25... Kd7 26. f3 Sf6
27. Ted1† Kc7 28. Td6, osv.
��������'�(����

16 minutter tilbage. 24... b6? gik ikke
pga. 25. Txd8†, men hvad med 24...
Txd1† 25. Txd1 b5. Nåhnej. 26.
Td6. Og 24... Kb8 25. f3! b6 26. axb6
axb6 27. Txd8† Dxd8 28. Dxc6
Dd4† 29. Kh1 er lige så tydeligt.
Endelig er der 24... Thh8 25. Dxe7
med den nye trussel a6.
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5 minutter tilbage.
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Hvad elles? Der truede a6, men navn-
lig f3.
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Indeholder vistnok en fælde: 33.
Dd6† Ka7 34. Te7 Dc4! Den anden
mulighed var 32... Td7 33. Sd6 Dd8
34. g3! er en fornuftig foranstaltning.
�����������������
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Dagen før havde jeg minsandten
vundet to partier! I begge tilfælde
var der noget af det samme: Jeg kun-
ne ikke lide åbningen, men gjorde
det, så godt jeg kunne. Først mod
Roberto Szmetan, en svagere bro-
der til Jorge. Men muligvis noget af
en eventyrer. Sidst havde han været
et par år på Bermuda, og tidligere
havde han været professor i socio-
logi ved et universitet i Indonesien.
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Dronningindisk / E12
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Jeg kan ikke lide det. Men jeg er ble-
vet snydt for 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. a3
Le7 5. Sc3 d5 6. cxd5 exd5, hvor
løberen sandsynligvis slet ikke skal
til b7.
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Her begyndte Hvid pludselig at tæn-
ke! Over 20 minutter!
Jeg regnede nærmest med et tårn-
træk, eller a4. Jeg kunne ikke lide
stillingen.
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Solidt. Men jeg tænkte skam alvor-
ligt på Dh4?!
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Med en springer på f8 bliver man
ikke sat mat.
Jeg ved godt, at somme tider kom-
mer Sxg7 fulgt af Df6† eller Lh6†
eller sådan noget. Men vi taler jo nu
om en stilling, hvor Hvid ikke har
denne ‘dårlige’, men superfarlige
sortfeltede løber.
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Med remistilbud.
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Hvad trækker Sort?
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Hvid truede jo a4-a5 med store re-
mischancer. Men se nu: 23. a4 Tad8
24. Se2 Dxe5!
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Selvfølgelig ikke 25... Td8? 26. Td1
Dxe5 27. g3!
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Lasker ville have spilet det samme.
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Derefter Marcelo Tempone. Han
blev uofficiel VM U 17 i 1979 og
havde talent til at blive en stor me-
ster.
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Engelsk / A39
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– Det vinder jeg aldrig med Hvid.
For 50 år siden spillede folk ikke så
nøjagtigt med Sort.
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– Det er jo mig, der godt kan lide
centrumsbønder, og jeg tror ikke,
Marcelo lader mig bytte alt af og
vinde på a-bonden.
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Sj, står der. Det betyder blot, at jeg
for sent kom i tanker om hans 23.
træk. Ikke, at jeg havde noget bedre.
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Med remistilbud.
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Stillingen er pludselig meget van-
skelig for Sort. På K-fløjen mattrus-
ler, og på D/fløjen a2-a8.
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Allerede desperation. 32... Da8† 33.
f3 Dxa2 34. Dxd6 er også dårligt.
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Den reddende dronningskak på e4
blev forhindret. Nu taber 36... De4†
37. Dxe4 fxe4 38. a4 bxa4 Sf6 40.
a5 Se8, og her er 41. Lg5 det lette-
ste, f.eks. 41... Sc7 42. Le7 d5 43.
Ld6.
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Et par dage senere var det lidt ander-
ledes. Da kunne jeg godt lide åbnin-
gen! Men min brasilianske modstan-
der kan umuligt have troet på, at det
bondeoffer var lige så godt som
Benko-Gambit (1. d4 Sf6 2. c4 c5 3.
d5 b5 4. cxb5 a6!).
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Kongeindisk / E90
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Spillet af Sultan Khan omkring
1930.
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Der er mere idé i 8... c6.
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15... e6 er den eneste chance.
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Han har brugt en frygtelig masse tid.
Jeg har simpelthen en merbonde.
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5 minutter. Jeg har en time.
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Tiden er inde! Den smukke hvide
stilling skal ødelægges.
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Fælden var 34. La5?? Dxd5!
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Sj! Jeg gav mig nemlig til at tænke,
og det gjorde jeg rigtig dårligt. Jeg
havde egentlig forestillet mig 36.
Le3, hvilket vel bør vinde, men
endnu ikke helt let. Hvorfor spillede
jeg ikke bare 36. e6! Det eneste træk,
der gør modstand, er f5. Derefter
vinder 37. Le3, men igen, ikke helt
let. Tårnslutspillet efter 37... Ld4 38.
Lxd4 cxd4 39. Ted1 Db4 40. Dxd4
Dxd4 41. Txd4 Kg7 skal endnu spil-
les meget nøjagtigt. Men se lige en
gang på stillingen efter 36. e6 f5: 37.
Tec1 Dd6! 38. Dxc5 Dg3 giver Sort
modspil. Derfor tager vi den diago-
nal med 37. Lf4! og truer meget kraf-
tigt d5-d6.
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En prøve. Med to minutter tilbage
ser Sort ikke på 37... Tb7!
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Pga. 43... Lf6 44. Db5.

Slutstilling i toppen:

1. GM Oleg Korneev, Rusland (2599) 6
2. IM Robert Bellin, England (2374) 5½
3. GM Tiger Hillarp-Persson, Sverige (2533) 5½
4. Jan Havenaar, Holland (2195) 5

23. Stefan Wiecker, Danmark (1981) 4

Guernsey Open på fæstningsøen i
den engelske kanal er et fristende
turneringstilbud, men både rejse og
hotel er meget dyrt. Så det var kun
med hjælp fra juniorleder Jes Har-
holm, Støtteforeningen og arrangø-
ren af turneringen, Fred Hamperl,
som tilbød, at jeg kunne bo hos ham
privat, at det blev muligt at komme
af sted.

Guernsey er en utrolig smuk ø,
og spillestedet var Cobo Bay Hotel,
som lå direkte ned til stranden. Tur-
neringen var besat med spillere fra
mange lande, og jeg lærte en masse

flinke mennesker at kende, heri-
blandt den svenske GM Tiger
Hillarp-Persson, som var så venlig
at analysere et par partier med mig.

Med knap 2600 i rating var den
russiske GM Oleg Korneev rating-
favorit foran Hillarp-Persson og IM
Robert Bellin, og fra de tre titel-
holdere var styrkespringet til de øv-
rige 49 deltagere stort.

Det var da også titelholderne, der
dominerede turneringen. Korneev
og Hillarp-Persson spillede indbyr-
des remis i 5. runde, Bellin og Hil-
larp-Persson i 6. runde, og trods
handicappet af en remis uden spil i
1. runde kom Korneev i mål et halvt
foran de to andre.

Jeg selv scorede 4 point af 7 på en
delt 13-24. plads, fik en juniorpræ-
mie og vandt 55 ratingpoint.
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Sort ved, at hvid får problemer på
den lange diagonal, hvis han opgi-
ver sin løber.
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Både Kf7 og Kh6 taber efter Sd5.
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Af Stefan Wiecker

@���	
�(��'�	
����

�

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

���� �������7E:���E����������



���� ?�?)� ��

����������	� v/ Bent Kølvig
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Er løberofferet noget værd?
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Hvor skal man sætte ind?
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Springere i aktion!
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Et par bønder og angreb
for en officer!
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Tårnslutspil.
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Kan der dæmmes op
for hvids angreb?
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Sort har to bønder og initiativ

for en officer.
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Gør en god stilling bedre!
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Truslen er tydelig!
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Nordiske VM-deltagere – fra venstre Julia Almer (Sverige), Hans Tikkanen
(sverige), Ellisiv Reppen (Norge), Per Andreasen (holdleder, Danmark), Marie
Frank-Nielsen (Danmark), Jorunn Brekke (Norge), Jakob Vang Glud (Danmark)
og forrest Emil Agdestein (Norge).

Foto: Marie Frank-Nielsen.
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Af Marie Frank-Nielsen

VM 2005 for drenge og piger under
20 år var henlagt til Istanbul, og til at
repræsentere de danske farver var der
i drengerækken 17-årige Jakob Vang
Glud fra Skolerne, som har stor er-
faring med internationale mesterska-
ber, og så mig selv, som fik min de-
but her i en ‘sen alder’. Med os havde
vi Per Andreasen, som vel egentlig
ikke behøver nærmere introduktion.

Efter en veloverstået rejse til Tyr-
kiet blev vi modtaget af de tyrkiske
arrangører, som havde sørget for
transport til hotellet fra lufthavnen.
Meget fornemt var det, og den tyrki-
ske skakunion havde sågar deres
egen bil, hvor en kedelig almindelig
farve var blevet erstattet af skak-
brikker, den tyrkiske unions logo og
link til deres hjemmeside. Altså en
mobil reklamesøjle – smart!

Ambitionerne
Jakob og jeg rejste til Tyrkiet med
meget forskellige mål – Jakobs øn-
ske var at lave sin sidste IM-norm,
mit gik noget mere beskedent på ikke
at ende sidst, og da jeg var seedet
næstsidst kunne det jo næsten også
kun gå én vej. Jakob var seedet som
nr. 49, men det skulle senere vise
sig, at han kunne gøre denne seed-
ning til skamme og svinge sig op til
de helt tunge drenge.

Jakob lagde hårdt ud med at spille
på livebræt imod tredjeseedede GM
Gashimov (2608), men efter 26 træk
måtte han erkende, at modstanden
var for stærk. Jeg selv røg ind i en
inder, WIM Kruttika 2224, og jeg
var inden partiet meget nervøs. Un-
der partiet rystede jeg og kunne til
tider knap flytte brikkerne – der skete
desværre også det, at en springer lan-
dede på et forkert felt – dog grundet
en regnefejl, og hun sørgede for at
den kom væk derfra, uden at jeg fik
den helt store kompensation.

På tavlen
De næste par runder lykkedes det os
begge at komme på tavlen – Jakob
spiste et par 2200-folk til morgen-
mad og inkasserede to point. Alt
imens Jakob vandt, fik jeg tilkæm-

pet mig et par remiser, især partiet i
3. runde var hårdt, hvor jeg efter at
have været i konstant tidnød i en ti-
mes tid endelig fik remis i en stil-
ling, hvor jeg havde springer og kon-
ge mod bonde, springer og konge!

En GM-skalp
Herefter var det igen tiden for Jakob
at få lidt modstand, og den iranske
GM Moradiabadi sad klar. Jakob og
Per havde forberedt sig grundigt,
men iraneren valgte at afvige sit nor-
male åbningsspil. Jakob fik dog fint
spil – endda så fint, at iraneren til-
bød remis, men det var en halv for
lidt til Jakob, så han spillede videre
og vandt! Mit eget parti er der ikke
meget at sige til, jeg blev kørt over i
en åbning, jeg ikke engang vidste,
jeg spillede.

I 5. runde måtte Jakob igen op
imod en stormester, og denne gang
gik det ikke. GM Berkes tvang Ja-
kob til at give op efter blot 23 træk.
Jeg mødte franskmanden Chaumont
(2035). Jeg havde set på hendes par-
tier fra tidligere runder og syntes, hun
spillede ganske rædsomt. Dette vi-
ste sig dog desværre at være en smit-
som sygdom, og jeg spillede mig selv
direkte ind i en mat. Til mit store
held var hun ikke i humør til at vinde,
så da hun var færdig med ikke at
sætte mat, gik jeg i stedet på hende
og sluttede af med en kombination:
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Hvid må give officeren tilbage, men
finder ikke den rigtige måde: 42.
Tb8! med holdbar stilling.
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Og nu spillede jeg så...
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6. runde burde klart have givet
maximumpoint til den danske dele-
gation, men jeg måtte nok engang
sande, at rutinen manglede i mit parti.
Efter at have udspillet min modstan-
der i en c3-sicilianer valgte jeg at gå
i bakgear, og da jeg følte, hun var
ved at få overtaget (Fritz siger lige
spil), tænkte jeg, at jeg hellere måtte
gå ‘All in’ – jeg blev call’et og måtte
inkassere et ærgerligt nederlag. Hel-
digvis kunne Jakob muntre op i den
danske lejr med en sejr over stor-
talentet Lenic Luca (2476) fra Slo-
venien.

Skak og mat
Efter en dejlig fridag, hvor arrangø-
rerne havde sørget for en tur til blandt
andet Den Blå Moske, måtte vi igen
til brætterne. Gevorgyan fra Uzbe-
kistan var min modstander, en lille
pige som jeg ikke ville have gættet
var en dag over 12. Det lykkedes mig
at få afgørende angreb, men lige som
jeg havde hende helt nede i sækken
byttede jeg om på to træk og det
betød, at hun fik det halve træk, hun
havde brug for til at starte et angreb,
og pludselig var jeg til min egen store
overraskelse mat. Skak og mat.

Jakob mødte den hollandske Stell-
wagen, og om det var fridagens af-
slapningen der havde sat sig i krop-
pen hos Jakob eller blot en bedre
modstander er svært at sige, men et
nederlag blev det i hvert fald til.

Tyrkisk fredspibe
I 8. runde spillede Jakob mod Baris
Esen (2384) fra værtsnationen. Et
meget svingende og vist ikke særlig
kønt parti, som til sidst endte med, at
Jakob hev fredspiben frem fra inder-
lommen, tyrken modtog, og remis
endte det. Mit parti var endnu et i
rækken af missede matchbolde, hvor
jeg burde have klaret mig bedre, men
tab blev det desværre til, og dermed
var det uundgåeligt med en over-
sidderrunde til mig, hvilket jeg el-
lers have håbet at undgå.

I 9. runde mødte Jakob den store
ukrainske IM Zinchenko (2485),
som han tidligere havde udpeget for
mig bare for at vise mig, hvor stor
og skræmmende han så ud... Heldig-
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Per Andreasens kommentar:
Jakob var seedet som nr. 49 i det stærke felt men
sluttede som nr. 18 foran bl.a. 3 stormestre og 16
internationale mestre! Han mødte et ratinggennemsnit
på 2468 og lavede mod det en score på 7½ af 13, en
ratingpræstation på 2525 og dermed et nyt elotal på
2403! Altså tillykke – IM Jakob Vang Glud.
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Per Andreasens kommentar:
Samlet har Marie vundet 4 Elo-point, og det er jo fint.
Min mening er, at hun har fået for få point i denne
turnering. Både spil og talent berettigede til et endnu
bedre resultat. Men man skal huske på, at det er første
gang, at Marie deltager i en så stærk turnering. Et stort
pres, nerver, m.v.

vis er størrelsen lige meget ved skak-
brættet, og Jakob fik hevet den halve
hjem, som sikrede ham IM-normen.
Dette skulle selvfølgelig fejres, og
om aftenen tog hele den skandinavi-
ske delegation ud at spise på den lo-
kale italienske restaurant.

Runden efter kom jeg igen på ba-
nen mod endnu en franskmand. Hun
må have set mit skarpe spil mod den
anden franskmand! – i hvert fald byt-
tede hun alle brikkerne af. Det blev
til en hurtig remis, og jeg var igen på
tavlen, sådan rigtigt. Jakob mødte
Vlad Barnaure (2454) fra Rumænien
og havde forberedt sig på katalansk,
som han alle dage havde spillet, men
ak, han undveg. Dette endte dog med
at være til Jakobs fordel, og derefter
blev der skudt med danish dynamite,
og Jakob vandt nok en gang. Her-
med var Jakob på 6 af 10 point og
jeg på 3½ af 10 mulige.

Sceneskrækken brudt
11. runde bød på endnu en optræ-
den med Jakob på livebræt. Jeg var
begyndt at mistænke Jakob for at

have sceneskræk, eftersom han
havde lavet 0/3 på livebrætterne!
Heldigvis fik Jakob ændret denne
statistik i og med han fik en halv fra
den bosniske stormester Predojevic
(2558), endda efter han havde ‘of-
ret’ en bonde. Problemet var blot, a
han ikke kunne huske, hvordan man
skulle vinde den igen. Heldigvis spil-
lede stormesteren ikke det bedste, og
Jakob proklamerede da også efter
partiet, at sådan nogle stormestre da
også kunne spille ringe til tider...

Jeg mødte min værelseskammerat
Ellisiv Reppen fra Norge, og selv om
Per runden inden havde annonceret
på www.dsu.dk, at jeg havde spillet
min sidste hurtige remis, endte det
efter 13 træk i en stilling med mod-
satte rokader med, at jeg spillede g5
og tilbød remis – et tilbud Ellisiv smi-
lende modtog.

Per var heldigvis taget til fodbold-
kamp, så da han kom hjem senere
om aftenen og ville høre resultatet af
vores kamp havde vi haft tid til at
købe en ‘undskyld-vi-tog-remis’-øl
som godtgørelse.

God forberedelse
Efter at have forsøgt sig med forbe-
redelser i de forgangne runder lyk-
kedes det endelig Per og Jakob at
ramme plet. Jakob spillede derfor
remis med den stærke IM Mamedov
(2517) efter 30 træk. Jeg mødte den
anden norske pige Jorunn Brekke,
som havde spillet meget ustabilt og
derfor virkede noget ude af balance.
Det fik jeg udnyttet og efter et an-
derledes parti – vil jeg vælge at kalde
det – fik jeg endelig min anden sejr.

I sidste runde ventede to russere!
Til Jakob en IM, som sågar vandt
verdensmesterskabet for drenge un-
der 18 i Belfort, Frankrig, tidligere
på året, og en WIM til mig som i
dette verdensmesterskab i 1. runde
havde spillet remis med den senere
verdensmester Elisabeth Päehtz fra
Tyskland, altså bestemt ingen nem
opgave – nok en gang! Jakob kom
ud i et kompliceret spil og efter at
han havde afslået remis to gange
endte det til sidst med, at de delte
pointet. Mit parti var også ret spæn-
dende, og den sicilianske variant, Per
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Dronninggambit / D30

Partiet er fra 10. runde. Jeg havde i

Af respekt for et kommende angreb
bestemmer jeg mig for at bringe
dronningen til f4. Herfra angriber
den centrum og forsvarer mod pla-
ner som Sg5.
�����
��

Barnaure pønser på d5.
�������
��

Forhindrer i mange situationer frem-
stødet d4-d5 og rømmer f8 for en
officer.
��������
�����������

Okay, mester. Nu sætter du mig i
hvert fald ikke mat! Barnaure kan
åbenbart ikke lide de hængende bøn-
der og forsøger derfor at få f-bonden
til e3.
����������

Forbedrer løberens placering og for-
hindrer dronningafbytningen i før-
ste omgang, da løberen bliver en
ubehagelig vildbasse i diagonalen
c1-h6.
���������������
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Godt eller skidt? Trækket tillader
hvid at få en garderet fribonde, men
vælger han dette, bliver mange fel-
ter svage, c-bonden et godt angrebs-
punkt, og sort kan have chancer for
ekspansion på kongefløjen. Jeg be-
dømte denne struktur for at være god.
Det samme gjorde Barnaure.
����	���	�����������	���

Et godt bondeoffer. Springeren står
ikke dårligt på b7, da den har mulig-
hed for både at gå til a5 og c5.
��������	�������	��

22. dxe5 gør hvids bønder frygtelig
svage efter løberens tilbagetog.
���������������
��
��

Sort skal selvfølgelig spille på hvids

og jeg i fællesskab havde forberedt,
gik rent ind, og jeg fik fremtvunget
et slutspil, hvor jeg havde en bonde,
løber, springer og konge, mod to
bønder, tårn og konge. Det burde
have været nemt remis, men jeg fik
stillet et forkert fort op, og min rus-
siske modstander blev ved med at
presse på, indtil det til sidst faldt sam-
men.

Slutresultatet blev altså 7½ af 13
point til Jakob, en superflot 18. plads.
IM-norm, og med en ratingpræsta-
tion på 2525 og et nyt Elo-tal på 2403
kom IM-titlen også i hus. Jeg selv
fik 5 af 13 point og 4 Elo-point, men
vigtigst af alt ikke en sidsteplads!

Det sociale fungerede perfekt, og
vi havde mange gode timer sammen
med resten af de norske og svenske
deltagere. Jeg håber, jeg engang i
fremtiden igen kan repræsentere
Danmark ved et internationalt stæv-
ne og drage nytte af de erfaringer,
jeg fik både gennem selve mine par-
tier og gennem de efterfølgende ana-
lyser og forberedelser, hvor jeg fik
god hjælp af Per og Jakob.

9. runde opnået min sidste 3. og sid-
ste IM-norm og havde derfor bestemt
mig for at gå efter gevinster i de sid-
ste runder. I øvrigt så min modstan-
der træt ud denne dag.

���������������������	
��	
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Indtil videre går alt efter planen. Per
Andreasen og jeg havde brugt mange
timer på at forberede mod katalansk,
da Barnaure konsekvent spiller det.
�����

Tjah. Hvor mange forberedelser går
hjem? En meget lav procentdel!
��������

Hvids system er ikke særlig ambi-
tiøst. alligevel er systemet ubehage-
ligt, da hvid har en vis terrænfordel.
Jeg forsøger undervejs at udligne
dette.
�����

Planen: Lb2 og senere Se5.
������������������

Et forsøg på at bryde hvids terræn-
fordel. Efter afbytningen af centrum-
bønderne mister hvid formentlig hele
sin fordel. Et alternativ (for hvid) er
at udskyde likvideringen af centrum,
hvilket medfører en anden bonde-
struktur med fortsat kompliceret og
uklar stilling.
�������	������������

8... dxc4 9. bxc4 cxd4 10. exd4 b6
var også en mulighed. I partiet be-
stemmer jeg mig for at fuldføre min
udvikling, før fastlæggelsen af bon-
destrukturen.
���	����������������������������

Hvid har flere åbenlyse træk end sort.
�����������

Fastlæggelse af strukturen. Begge
spillere har fuldført udviklingen, og
midtspillet er begyndt. Sort har nogle
problemer på grund af hvids terræn.
En anden plan var at spille Dd8-c7-
b8-a8, for derefter at spiller Tf-d8.
Jeg var ikke tilfreds med denne plan,
da det efterlader sorts kongestilling
halvnøgen. Desuden er kanonen
a8+b7 ikke specielt effektiv her.
�������

12. Sxd4 Sxd4 13. Lxd4 dxc4 14.
Sxc4 Dd5 er spillet før. Hvid fik
bestemt ikke noget.
�����������������������

Jakob Vang Glud havde tjek på brikkerne.
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svage struktur på kongefløjen.
����������

Med ideen h4.
����	
����������	���

26. Sd2 var sidste chance her.
��������������������	��

Her kommer springeren!
���������������	���	���

29... Te7 30. Sxc5 er ikke så klart...
������������������

31. Sxc5 Lxc5 32. dxc5 Txc5 er hel-
ler ikke rart, men måske bedre end
partifortsættelsen.
�����������������	��

Hvids aktive brik skal byttes.
����	��������������������������

��������������

36. Ta1 Lb2! og sort vinder.
������������������������������

Et sidste buk i en rigtig ringe stil-
ling.
�����������

Og Barnaure ville ikke mere... Et
parti jeg er glad for, set fra et positio-
nelt synspunkt.
���

������5��������	�;���/<

"���*�-�	��@����;��=6<

Fransk / C02

13. og sidste runde. Remis var nok
til at komme over den magiske 2400-

grænse og blive IM. Jeg var derfor
meget opsat på ikke at blive ‘super-
slagtet’, som mange af +2500 spil-
lerne tidligere havde slagtet mig med
hvid. Khairullin er en 15-årig rus-
ser, som lige har vundet VM for 18-
årige. En giftig fyr. I øvrigt havde
jeg set i basen, at hans score mod
siciliansk var +21=... og -0 !! Det
var derfor ikke så svært for mig at
vælge fransk.
�����������������������

Khairullin har også spillet 3. Sd2.
���������������������	
�����

Lidt en sidevariant af fransk. Ideen
er selvfølgelig at bytte sorts dårlige
løber for hvids gode løber. Hvis hvid
spiller optimalt, kan sort ikke håbe
på fordel, men i mange varianter
udligning. En helt i denne variant er
franskeksperten M. Gurevich.
�����

Hvid forsøger at bygge en terræn-
fordel på dronningfløjen.
�������

6... cxd4 7. cxd4 Lb5 er også en
mulighed... Dog kan jeg ikke lide at
give hvid en masse gratis udvikling
efter f.eks. 8. Lxb5† Dxb5 9. Sc3
Da6 10. Se2. Hvid rokerer og spiller
springeren mod kongefløjen.
������	������������������������

Nu kommer afbytningen!
�����������������	������

11... Da6 er den anden mulighed.
Vistnok også det mest korrekte!
Under partiet kunne jeg ikke lide 12.
a4 hvorefter hvids springer kommer
til b5 og truer alverdens gafler. 12...
Sec6 13. Sb5 Db6 er vist hoved-
varianten og ifølge Volkov fint for
sort.
��������	��������	��

Standardplan. Khairullin kan sin tek-
nik!
�����������������	��������������

Første led i min plan. Efter hvids b4
har han svækket feltet c4. Pointen i
mit 15... a4 er, at jeg kan flytte dron-
ningen til d8 med tempo, da h4 hæn-
ger. Derfor kan jeg hurtigere komme
til b6-c4 med springeren.
�������������������	��

Planen fuldført. Sort har skaffet sig
modspil.
����	��

Khairulling forhindrer Sc4, men pas-
sificerer springeren.
�����������

Min idé er at spille Sa7, T(f)c8, Sb5
og senere Sc4. Jeg tænkte, at Dd7
var mere fleksibelt, men overså hvids
følgende og simple manøvre. Jeg
tror, at det direkte Sa7 var bedre.
����	
��

Shit! Springeren er ikke på vej til
h5, men d3-c5, hvorfra den truer min
dronning... Derfor var Dd7 upræcist!
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3-landskamp
En gang årligt mødes Danmark, Sverige, Norge og
Finland til den traditionelle 4-landskamp. Sverige og
Lunds ASK var 9.-11. december arrangører, men Finland
meldte afbud, og bestræbelser for at finde et andet
Østersø-land som erstatning var resultatløse, og derfor
stillede værtslandet med to hold. Med betydelig succes,
for selv om Danmark stillede i noget nær stærkeste
opstilling tog de svenske hold topplaceringerne.
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Indbydelse:

Pige-DM
Det 23. Pige-DM afholdes i
2006 på Borup Skole, Hoved-
gaden 39, 4140 Borup. Turne-
ringen spilles som sædvanlig
den 2. weekend i marts, hvilket
vil sige den 11.-12. marts 2006.

Aldersgrupper:

A: Født 1986-89
B: Født 1990-91
C: Født 1992-93
D: Født 1994-95
E: Født 1996-97
F: Født 1998 eller senere

Turneringsform:
Hurtigskak efter FIDE’s regler.
Der spilles så vidt muligt alle-
mod-alle og alternativt Monrad.
Aldersgrupper kan af sportslige
hensyn blive slået sammen.
Disse beslutninger træffes af ar-
rangørerne umiddelbart før star-
ten af turneringen.

Betænkningstid:
30-45 min. pr. spiller pr. parti i
de ældste grupper og forment-
lig lidt kortere i de yngste grup-
per. Dette afhænger bl.a. af del-
tagerantallet i grupperne.

Præmier:
Ved ligestilling afgøres medal-
jeplaceringerne af korrektion
(SB ved alle-mod-alle og almin-
delig korrektion ved Monrad).

Tilmelding:
Senest onsdag den 1. marts til:

• Michael Espensen
email: roskilde@skoleskak.dk
(formand for skoleskakken i
Roskilde Amt)

• Torsten Lindestrøm
email: torsten@skoleskak.dk
tlf. 28 44 70 75
(ansvarlig for pigeskak i
Dansk Skole Skak)
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Tjah... Hvorfor ikke? 19... Sa7 20.
Sd3 Sb5 21. Sc5 fandt jeg ikke sær-
lig tiltalende!
���������������	����

Han tænkte over 40 minutter ved
dette træk! Havde jeg haft Fritz,
havde jeg sikkert slået på e3 nu!
������
��

Det enkle. 21...dxe3 22. Sxg7† Kf8
23. e6 ser farligt ud!
����������������������
���������

����������������

En svær stilling. Sorts fribonde er
enten svag eller stærk – det vil tiden
vise. Uden hvids svækkelse på dron-
ningfløjen, ville han stå godt. I denne
stilling er jeg endnu ikke sikker.
Bottom line: Sort har i hvert fald
modspil!
������������

Lægger pres på e5.
�������

Efter 27. f4 skal hvid i mange vari-
anter passe på h5 efterfulgt af et even-
tuelt Dg6 (g3 er svag)! Sætter hvid
dronningen på g5, kan sort forsøge
at spille uden om den, da den kan
blive afskåret!
��������

Fremad med bonden!
��������	����������������

Efter afbytningen af begge parters
mest aktive bønder har sort stadig en
svaghed – e6. Kompensationen reg-
nede jeg med lå i hvids forholdsvis
svage kongestilling.
����������������	����
����������

Han overser mit taktiske trick i den
gensidige tidnød.
������	������������

33. De3 var bedre, hvorefter jeg en-

ten kan spille Td8 eller Sd5.
������	�����������

Nu så han det!
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Her var jeg rigtig glad! Jeg troede
det vandt glat, men med slapt og safe
spil i tidnøden formår jeg ikke at af-
slutte partiet. Nogen klar gevinst har
jeg dog endnu ikke fundet.
������������������������

Damn... Han truer mat!
���������
�������������

39... h5?? 40. Dxg7 mat!
�������������

40... Df3† giver bedre chancer! 41.
Dxf3 Txf3† 42. Kg2 Txa3 Forskel-
len er her, at e- og f-bonden er på
brættet!; 40... Dxf2? 41. Txg6† er
remis på stedet.
���������
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Måske valgte jeg ubevidst denne
variant, fordi den 100% sikkert ikke
kunne tabe (ikke fordi, at den anden
kunne...)!
��������������������

Æv..! Sort truede ellers h5!
��������������������

Og jeg bød remisen. Et svingende,
men spændende parti. Vi var begge
på mærkerne hele tiden, og selv om
sidste-runde-trætheden herskede i
vore sind, påstår jeg, at partiet er for-
holdsvist korrekt. Et opløftende be-
vis på, at man godt kan overleve over
25 træk med sort mod en 2540 spil-
ler! Hermed blev jeg IM, og turen
blev lige en tand bedre!
*�*
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Poul Helweg Mikkelsen, apoteker,
8/1 1876, Mariager - 7/11 1940, Odense,
december 1904 - december 1905

Victor Holst, lærer og bogholder,
16/8 1844, Kalundborg - 25/3 1924, København,
januar 1906 - december 1909

Niels Høeg, øjenlæge,
19/2 1876, Sønder Dalby, Præstø - 12/1 1951, Horsens
januar 1910 - marts 1914 [Se note]

Harald Frederik Hannemann, ingeniør,
24/2 1865, Middelfart - 16/2 1937, Randers
juni 1914 - oktober 1914

Ejnar August Rudolf Knudsen, bogholder,
10/5 1889, Feldingbjerg - 31/12 1930, Holstebro
november 1914 - december 1918

Jørgen Thorvald Møller, cand.jur.,
4/2 1873, Otterup - 20/11 1944, Frederiksberg
januar 1919 - februar 1926

Knud Harald Hannemann, ingeniør,
16/2 1903, Randers - 1/5 1981, København
marts 1926 - oktober 1927

Vilhelm Røpke, cand.mag.,
25/2 1892, København - 2/5 1978, Frederiksberg
november 1927 - april 1929

Karl Adolf Koefoed Larsen, forsikringsoverassistent,
2/5 1896, Holstebro - 22/12 1963, Hillerød
maj 1929 - januar 1933

Poul Anker Rasch Nielsen, fuldmægtig,
17/9 1892, Slagelse - 20/3 1965, København
februar 1933 - marts 1959

Jan Robert Mortensen, cand.pharm.,
13/11 1932, Herning - 11/5 2003, København
april 1959 - december 1994

Danny Kristiansen, friluftsvejleder,
*11/5 1966, Sakskøbing
januar 1995 - december 1996

Kaare Vissing Andersen, cand.phil.,
*9/9 1948, Frederiksberg
januar 1997 - december 2005

Hans Agersnap Larsen, matematiker,
*19/4 1939, Lunde, Ribe Amt
januar 2006 –
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Niels Høeg, øjenlæge,
19/2 1876, Sønder Dalby, - 12/1 1951, Horsens
januar 1907 - januar 1908

Oscar Georg Lauritzen, prokurist,
30/7 1899, København - 30/11 1973, København,
april 1930 - juli 1931 samt februar 1933 - august 1972

Jens Peter Toft, journalist,
31/10 1898, Aalborg - 4/9 1980, København,
juli 1973 - januar 1977

NOTE: Ved sin fratræden marts 1914 bød Niels Høeg
A.V. Knudsen Buhelt velkommen som ny redaktør,
men først i juni 1914 var der atter problemskak i
bladet, og da redigeret af H.F. Hannemann, med tak til
forgængeren Niels Høeg. Det må derfor anses for
tvivlsomt, om Buhelt faktisk tiltrådte som redaktør.

I et parti i Skakklubben Evans’ ko-
ordinerede efterårsturnering 2005
skete der det bemærkelsesværdige,
at den første slåede brik var i Hvids
44. træk. Derefter gik det stærkere.
Frem til 86. træk, hvor partiet slut-
tede, blev slået 27 brikker. Jeg har
aldrig hørt om eller selv oplevet
noget lignende i mine 57 år som
skakspiller. Er der noget rekordag-

tigt i denne oplevelse? Fra diagram-
stillingen fortsatte partiet:

44. Sbxa5! bxa5 45. Lxa5 g4 46.
hxg4 Sxg4 47. fxg4 f3 48. gxf3
Lxg4 49. Le2 Df8 50. Tf1 Lh5 51.
Kc2 Sf4 52. Ld1 Lg6 53. Tg1 Sh3
54. Txg6† Kxg6 55. Dg2† Sg5 56.
Le1 h3 57. Dg1 Txf3 58. Lxf3 Dxf3
59. Sd2 Dg2 60. Lf2 Le7 61. b6
cxb6 62. Lxb6 Ld8 63. Dxg2 hxg2
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Jørgen Aaskov - Zijad Campara

Stilling før hvids 44. træk!

Af Jørgen Aaskov
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 4 træk.
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Hvid vinder!
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Med en blanding af forfærdelse og
bedrøvelse erfarede jeg under en
samtale med redaktør Th. Rosenlund
om årets juleopgaver, at Skakbladets
problemafdeling stod over for snart
at skulle nedlægges. Han havde ikke
fundet en kvalificeret efterfølger til
Kaare Vissing med tid, kræfter og
lyst til at videreføre den del af Skak-
bladet, som i hele dets levetid har
været en fast bestanddel deraf.  Hos-
stående ses en oversigt over alle pro-

blemredaktører gennem de godt 100
år, hvor ca. 11.300 opgaver er pub-
liceret, de fleste er direkte mat-
opgaver med almindelige brikker.
Kun få gange har græshopper og
natryttere været på gæstevisit. Dertil
kommer hjælpe- og selvmatter. Li-
sten er udarbejdet af Thema Dani-
cums redaktør Leif Schmidt og mig
(især fulde navne og datoer).

Problemskakkens guldalder i
1920’erne og 30’erne med 3-4 sider
i hvert nummer af Skakbladet præ-
gedes bl.a. af Harald og Knud Han-
nemann (far og søn), der begge har
været redaktører og i 1930 vandt VM
i problemløsning.

Rosenlunds meddelelse udløste et
indre raseri i mig. Skak er ikke kun
turneringer, point og kampe under
tidspres og adrenalinkick. Stille for-
dybelse i studier og opgaver, der
udløser en dyb glæde, når opgaven
giver sine hemmeligheder fra sig ef-
ter minutters, timers eller dages grub-
len, er også en del af skakkens ver-
den.

Kort sagt: I trods meldte jeg mig
som spurv villig til at træde ind i

Point og præmier til de trofaste
løsere i den nu afsluttede konkur-
rence vil blive meddelt i Skak-
bladet, når Kaare Vissing har
vurderet de seneste løsninger og
gjort pointtallene op.

tranedansen øjeblikkelig. Det har en
Larsen fra Vestjylland boende i Hil-
lerød gjort engang tidligere – uden
sammenligning i øvrigt (K.A.K.
Larsen).

I fremtiden vil hvert nummer in-
deholde én studie og nogle mat-
opgaver. Specielt studien, der dog
ligner kampskak mest, er forsømt i
Danmark. Den kendes fra de årlige
seks juleopgaver. Løsninger indsen-
des til Skakbladets redaktion. Point-
stillingen begynder fra nul her ved
årsskiftet.

Vel mødt!
H. Larsen

64. Le3 Kh5 65. Kd3 Tb8 66. a5
Tb5 67. a6 Lb6 68. Lxb6 Txb6 69.
Ta1 Txa6 70. Tg1 Sh3 71. Txg2
Sf4† 72. Kc4 Sxg2 73. Kb5 Ta8 74.
Sc4 Kg4 75. Sxd6 Kf3 76. c7 Sf4
77. Kc6 Ke3 78. c8D Txc8† 79.
Sxc8 Kxe4 80. d6 Kd4 81. d7 Se6
82. Kd6 Sd8 83. Sa7 e4 84. Sc6†
Kd3 85. Sxd8 e3 86. Se6 1-0
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Løsninger til
taktikøvelserne side 35.

1. Laszlo Szabo
Arthur Bernard Bisguier

Buenos Aires 1955. 21. De4 f5 22.
gxf6 Sxf6 23. Dh4 bevarer en lille
fordel. Men ja: 21. Lxh7†! Kxh7
22. Dh3†. Men ikke 22. g6†? Kg8
(eller 22... fxg6 23. Sxg6 Kg8) 23.
gxf7† Tbxf7 med sort fordel. 22...
Kg8 og nu det velkendte, men ofte
oversete, ‘stille træk’: 23. Tg4! tru-
ende 24. Th4, hvilket der intet er at
gøre ved. 1-0.

2. Lev Psakhis
Jonathan Speelman

Moskva 1990. 22... Sg4! Også 22...
Td8! var udmærket, fx. A: 23. De2
Sg4 24. Dg2 Df4 25. Td3 Txd3! 26.
Lxf4 Lxf3 27. Ld6† Ke8 28. Dxf3
Txf3 29. Lc5 Sf2† 30. Lxf2 Txf2
og sort vinder. Eller B: 23. Td3 (23.
Ld2 Sg4! etc.) Txd3 24. Dxd3 Dc5
25. Sxh2 De5 26. Dd2 Lxf3† 27.
Kg1 Txh2. 23. De2 Sxe3 24. Lxe3
Th3 25. Sd2 Td8 26. Tf1. 26. Dg2
(26. Ld4 e5) 26... Tg3 27. Dxh2
Txd2 28. Dh8† Ke7 29. Dh4† Kd7.
26... Txd2! 27. Lxd2 Txf3 28.
Dxf3. 28. Txf3 Dg3. 28... Lxf3† 29.
Txf3 Dc6. 0-1.

3. Mihai Suba
Vitaly Tjesjkovskij

Tjigorin mindeturnering, Sochi
1983. 21. Scxd5! Hvid veksler offi-
ceren tilbage og opnår en positionel
overlegen stilling. 21... Sxd5. 21...
Txc2 22. Sxb4 etc. er bare bonde-
gevinst til hvid. 22. Sxd5 Txd5 23.
Dxe4 Le6 24. Txa7. Merbonde og
centrum. Kampen er afgjort. 24...
Db6 25. Tfa1 g6 26. h4 Kg7 27.
Dd3 Td7 28. Ta8 Db2 29. d5 Lg4
30. T1a2 Tc1† 31. Kh2 Db6 32.
Da3 Tc5 33. Da4 h5 34. f3 Dc7 35.
fxg4 Tc4 36. Da3 Txg4 37. Df8†
Kf6. 1-0.

4. Lidia K. Semenova
Margareta Muresan

VM-kandidatmatch for kvinder,
Bad Kissingen 1983. 27. Txf6! gxf6
28. Lxh6 Kh7. 28... f5 29. De5. 29.

Dg4! Kxh6. Efter 29... Tg8 30.
Txf7† kan man som tidsfordriv
finde diverse matter. 30. Txf7! De
samme matter opstår efter 30... Tg8
31. Txf6†. 1-0.

5. Torstein Bae
Richard Persson

Politiken Cup ’96, Brøndby.
39... f3†! For nu vil der jo på 40.
Kxf3 følge 40... e2! 40. Ke1 e2. Det
hvide tårn er på afveje og kan kun
gøre et spagfærdigt forsøg på at hin-
dre matten på d1. 41. Ta5 Ke6! 42.
Ta8 Td7 43. Te8† Kf7. Og så er
det slut. 0-1.

6. Andrej Volokitin
Yannick Pelletier

Stormesterturnering, Biel 2005. Ef-
ter at have overvejet træk som 22.
Lxf7†? og 22. Dd5 De3† 23. Kb1
Df4 finder man det rigtige: 22.
Lxe5! Andrejs beregning siger 22...
Txe5 23. Dxd7 Tc8 24. Dxc8† med
mat. Ha! 22... Dc5. Objektivt bedst,
men helt deprimerende, var 22...
Td8 23. Ld6 Te8 etc. 23. Dxd7
Dxe5. Det bryder sammen for sort:
23... Txe5 24. Dxf7† etc. 24. Lxf7†
Kf8 25. Lxe8 Tc7 26. Dd8 Df4†
27. Kb1 Tc8 28. Db6. Eller 28. Dd7.
Pelletier opgav. 1-0.

7. Larry Melvyn Evans
James T. Sherwin

Rosenwald-turneringen, New York,
1955. 28. Lxe7 Txe7. Eller 28...
Dxe7 (28... Sxa3? 29. Ld6) 29. Sf6†
Kh8 30. Sxe8 Sxa3 31. bxa3 etc.
29. Df4 truer mat i to træk! 29... Dd8
30. Sf6† Kh8 31. Sxh7 Tc7. 31...
Kxh7 32. Sg5†. 32. Shg5 De7 33.
Ta7 Txa7. En interessant mat-
sætning kunne komme efter 33...
Lb7 34. Sh4! Sb6 35. Lxb7 Tbxb7
36. Ta8†! Tc8 37. Txc8† Sxc8 38.
Ta8 Tc7 39. Sxg6†! fxg6 40. Df6†
Dxf6 41. exf6, og en af fribønderne
går i dronning. 34. Txa7 Tb7 35.
Ta8†. 1-0.

8. Lajos Portisch
Jan Timman

Hoogovens, Wijk-aan-Zee 1978.
Timman havde sat sin lid til 19...
Dxg2† 20. Kxg2 Sf4† 21. Kg1

Sxh5. Men uheldigvis for ham var
der 22. Td1! med en næsten evin-
delig binding. 22... Tf8. Vanskelig-
hederne fremgår af varianter som
22... g6 23. Le2  Sg7 (23... Sf4 24.
Sc5 Sxe2† 25. Txe2 b6 26. Sxd7
etc.) 24. Lg4 f5 25. Lf3 Tf8 26. Ld5†
Kh7 27. Lxb7. Andre spillemåder
giver samme resultat.

23. La3 Td8 24. Lb2. Ikke bare
for at trække tiden ud, eller føje spot
til skade. Men sort kunne måske for-
ledes til trække noget, der tabte hur-
tigere. 24... Tf8 25. La3 Td8 26.
Lf5 Shf6 27. Le7 Te8 28. Lxf6 Sxf6
29. Txe8† Sxe8 30. Td8 Kf8 31.
Lxc8. 1-0.

9. Igor V. Ivanov
Jay R. Bonin

World Open, New York 1983. Den
i november 2005 afdøde russisk-
amerikanske stormester opvarter her
med en tiltalende enkel kombina-
tion: 22. Txd7! Lxe3. 22... Txd7
23. cxd7, og nu enten 23... Txe3 24.
Txc5 eller 23... Lxe3 24. Dxe3. 23.
Dxe3! Txe3 24. c7. 1-0.

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES:

‘Chess’, 1064 siders flot bog om
skakspillet. Mange let brugte
bøger om skakspil og teori. Bø-
gerne sælges samlet eller enkelt-
vis. Priser fra kr. 50 pr. bog. –
Flere oplysninger ved email til
Søren Pedersen, unshi-
ne@mail.tdcadsl.dk.

Stor skaksamling. Min fader
P.C. Pitters store skaksamling
sættes til salg. Der er foruden
skakbladet komplet mange ori-
ginale turneringsbøger helt til-
bage fra 19. århundrede. Jeg har
samlet de mest interessante bø-
ger i et excel regneark, som du
kan få tilsendt via mail. – Hans
Pitters, hans@pitters.dk.
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Jonathan Rowson:
Chess for Zebras
Gambit, 256 sider (stort format)

Den dobbelte britiske mester (2004
og 2005) kommer her med sin op-
følger til The Seven Deadly Chess
Sins, der efterhånden er nogle år
gammel. Bogen er opdelt i tre dele.
Den første handler om vanskelighe-
derne ved at blive bedre i en moden
alder. Den anden om forskellige
tankemønstre i forskellige dele af
spillets faser, og den sidste om for-
skellene mellem at spille sort og hvid.
Titlen leger med vores forventnin-
ger. Når vi hører lyden af hestesko,
tænker vi på heste, men burde må-
ske tænke på zebraer for at holde vore
muligheder åbne og vores hjerne
frisk!

�

Sverre Johnsen & Vlatko Kovace-
vic:
Win With the London System
Gambit, 176 sider

London er 1. d4, 2. Sf3 og 3. Lf4.
‘Sådan spiller man ikke ude i ver-
den!’ var Sune Berg Hansens kom-
mentar til forskellen på at spille i
Helsingørs Skakklubs klubturnering
og hans første internationale turne-
ring. Men det gør man altså allige-
vel. Dette system har ry for at være
tandløst, men er sikkert på top 5 li-
sten over de åbninger, folk ikke har
lyst til at spille imod.

�

Dmitry Plisetsky & Sergey Voron-
kov:
Russians versus Fischer
Everyman, 480 sider (Hardback)

Denne bog har eksisteret i snart 10
år på (dårligt) engelsk og har skabt
en karriere for forfatterne. Plietsky
er nu medforfatter på Kasparovs
skakhistorie og Voronkov skakre-
daktør på et af de største russiske
forlag. Efter at bogen blev opdaget
af et italiensk forlag udkommer den

så for første gang på et engelskspro-
get forlag.

Bogen er historien om Fischer, som
en stigende trussel mod russernes
verdensherredømme, indtil han til
sidst slår Spassky i Reykjavik 1972,
set igennem sovjettiske dokumenter.
Bogen er meget interessant og un-
derholdende, men der er ikke meget
skakvisdom i den. Desuden er denne
andenudgave lige så dårligt redige-
ret som den første russiske produk-
tion. Men denne gang er det ikke
charmerende. Anbefalet til alle, der
er interesserede i Fischer eller skak-
historien som helhed.

�

James Rizzitano:
How to Beat 1. d4
Gambit, 160 sider

Gennem en fælles bekendt havde jeg
fået af vide, at Rizzitano havde ar-
bejdet hårdt på denne bog, så jeg
skyndte mig at få fat på den da den
udkom. Det viste sig at bogen var
vældig godt researchet, men at for-
fatterens egne analyser var af noget
tvivlsom karakter. Og så var der en
stor fejl i den absolutte hovedvariant
(4. e3, 7. Lb3) hvor 19. De3! i
Grischuk - Rublevsky, Rusland
2005, i bogen bliver til 19. Dg3(?),
som forfatteren har en del forbedrin-
ger imod. Som repertoirebog for top-
spillere er bogen noget mangelfuld,
men for klubspilleren er der virkelig
gode anbefalinger imod f.eks. Lon-
don-systemet. På trods af nogle ana-
lytiske fejl i kritiske stillinger i træk
19 og lignende, synes jeg dette er en
af de bedste repertoirebøger, jeg har
set.

�

Informator 93
Sahovski Informator, 386 sider

Det sædvanlige fra Informator. En
masse partier kommenteret af de bed-
ste spillere i verden. Den ambitiøse
elitespiller vil altid finde en del nyt-
tig information i disse bøger. Anbe-
falet til 2200 og over.

�

Andrew Soltis:
How To Choose a Chess Move
Batsford, 240 sider

Andrew Soltis er en alsidig forfat-
ter. Nogle gange skriver han virke-
ligt interessant og indsigtsfulde bø-
ger, hvor han bruger sin enorme er-
faring til at forklare forskellige
aspekter af skakspillet. Andre gange
er det rent .... han leverer. Heldigvis
lader det til, at han med alderen er
mere interesseret i kvalitet end penge,
og denne bog om tankeprocesserne
ved brættet hører helt klart til i hans
‘gode’ forfatterskab.

�

Friso Nijboer & Geert van der
Stricht:
Tactics in the Chess Opening 3
(French and other semi-openga-
mes)
New in Chess, 240 sider

Den tredje i en serie der indeholder
miniaturepartier fra forskellige åb-
ninger. Denne slags bøger er specielt
interessante for dem, der godt kan
lide at spille på avancerede fælder.
Denne bog omhandler Fransk for-
svar 1. e4 e6 (2. d4 d5).

�

New In Chess Yearbook 76
New in Chess, 244 sider

Det 76’ende indslag i kvartals-
udgivelserne fra New In Chess om,
hvad der er den seneste trend i åb-
ningen. Jeg synes, at der er en for
stor tendens til, at artiklerne mere
handler om, hvad forfatterne og
klubspillere finder interessant, end
hvad der virkelig er hot i åbningen
på international plan. At dette num-
mer indeholder en længere artikel om
Nakamuras ligegyldige 2. Dh5 mod
diverse åbninger, og at en artikelse-
rie om den ligeledes ikke på topplan
spillede Traxler-gambit vandt af-
stemningen for den bedste artikel i
50-75, fortæller en del om hvem pub-
likum er: 1900-2300 spillere, ikke
topspillere. Men for disse spillere er
disse Yearbooks gode åbningsbøger.

�



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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25/1 - 1/2. – Turneringen afvikles over
6 runder 25/1 og 1/2 2006 kl. 19.30
hos Kbh. Skakf., Indre By Medbor-
gerhus, Ahlefeldtsgade 33. – Monrad
med ½ time pr. spiller til hele partiet.
– Indskud kr. 50, alt indskud går til
præmier. – Øvrige oplysninger på
www.kbhskak.dk. – Tilmelding: Pe-
ter Høst, tlf. 22 46 70 16, email:
ks@kbhskak.dk senest 23. jan.
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28/1 - 18/3. – Skakklubben Springe-
ren indbyder til 7 runders koordine-
ret turnering. – Spilledage/tidspunkt:
Lørdag den 28/1, 4/2, 11/2, 25/2, 4/3,
11/3, 18/3 (bemærk pause i skolernes
vinterferie). Alle dage fra kl. 12.00 -
18.00. – Spillested: Munkevænget-
skole Blok H. – Grupper: Der spilles
i 8-mands grupper, sidste gruppe evt.
som Monrad. – Betænkningstid: 40
træk, 2 timer, derefter 1 time + op-
sparet tid til resten af partiet. – Der
spilles efter Fide’s regler for skak. –
Indskud: Seniorer 150 kr., juniorer og
pensionister 125 kr. – Præmier:
Mesterklassen 1. pr. 1000 kr., van-
drepokal og titlen Kolding Bymester.

2. pr. 600 kr. – Øvrige grupper: 1. pr.
600 kr. 2. pr. 400 kr. – Derudover
ratingpræmie og sponsorpræmier, så
mindst hver 3. får en præmie. – Ryg-
ning- og mobilforbud i spillelo-
kalerne. – Kantine: Kaffe, vand, øl,
brød m.m. – Tilmelding med navn,
fødselsdato, rating og telefonnr. Se-
nest den 21/1 2006 til Richardt Eb-
besen, Lindealle 18, 6000 Kolding,
tlf. 75 53 76 36, email: r.ebbesen
@stofanet.dk, eller Svend Hansen,
Rylevej 19, 6000 Kolding, tlf. 75 53
46 08. Eller online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk. –
Vel mødt i Kolding.
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19/2. – Frederikssund Skakklub af-
holder for 27. gang Viking Cup. Det
sker søndag d. 19. februar 2006 i El-
værket, Ved Kirken 6, Frederikssund.
– Turneringsform: 6 runder Monrad.
– Betænkningstid: 30 min. pr. spiller
pr. parti. – Klasseinddeling: Mester-
klasse fri tilmelding, 1. klasse max
1899, 2. klasse max 1699, 3. klasse
max 1499. Samtidigt afholdes en
juniorturnering, som er en del af 8.
HK’s Junior Grand Prix. – Indskud:
Mesterklasse: 120 kr., Basisklasse:
100 kr., Junior-GP: 20 kr. Efter-
tilmelding 20 kr. ekstra. – Præmier:
Hele indskuddet anvendes til præ-
mier. – Varighed: start kl. 9.00, slut
ca. kl. 17.30. – Tilmelding: Inden kl.
22:00! og senest fredag d. 17. februar
til Steen Bjørn, tlf. 29 22 95 39 eller
Thomas Larsen, tlf. 30 27 57 93,
email: ThomasL@mail.dk. Oplys
venligst ved tilmeldingen: navn, klub,
rating og ønskede klasse. – Se også
www.FrederikssundSkakklub.dk.
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23/2 - 1/6. – Hermed inviteres til det
åbne Brønshøj Mesterskab 2006. – En
9-runders koordineret turnering med
mulighed for op til to afbud. Delta-
gerne indplaceres i 10-mands grup-
per efter rating. Max. 60 deltagere.
De 50 pladser er åbne, mens de sidste
10 deltagere spiller i en lukket gruppe
1. IM og FM skal ikke betale ind-
skud, og gruppe 1 er primært forbe-
holdt spillere over 2100 såvel dansk
som Elo. – Turneringen Elo-rates. –
Spilledage: 23/2, 2/3, 16/3, 23/3, 6/4,
20/4, 4/5, 11/5, 1/6. Rundestart: kl.
19.00. – Udsatte partier: 30/3, 27/4,
18/5. – Spillested: Frederikssundsvej

118 A, 2700 Brønshøj. – Indskud: 150
kr., betales 23/2 inden 1. rundes start.
– Tilmeldingsfrist: 17. februar. – Til-
melding: Carsten Petersen, tlf. 38 87
43 64 (hverdage bedst mellem 19.30
- 21.00), email: b.s.f@post.tele.dk,
eller Niels Erik Andersen, tlf. 38 79
06 39. – Yderligere oplysninger, se
hjemmesiderne til DSU, KSU eller
Brønshøj.
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24/2 - 26/2. – Svogerslev Skakklub
inviterer til koordineret EMT i week-
enden 24.- 26. februar 2006. – Spille-
sted: Nordgårdsskolen, Svogerslev,
Roskilde. – Transportforbindelse: bus
602 eller 239 fra Roskilde. – Spille-
tider: fredag d. 24. kl. 18.30 - 23.30,
lørdag d. 25. og søndag d. 26. kl.
10 - 15 og kl. 16 - 21. – Der spilles i
6-mands grupper. Nederste gruppe
spilles eventuelt som Monrad. – Be-
tænkningstid: 40 træk på to timer,
derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Indskud: 120 kr. –
Hele indskuddet frataget EMT afgift
går til præmier. – Tilmelding: senest
søndag d. 19. februar til Jan K.Jensen,
mail: jan@jensen.mail.dk, tlf. 46 34
30 88, eller Henrik Autzen, tlf. 46 38
31 01.
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24/2-26/2. – Viborg Skakklub indby-
der til 5 runders EMT på følgende
dage: Fredag den 24/2, kl. 19-24,
Lørdag den 25/2 og søndag den 26/2,
begge dage kl. 10-15 og 15.30 - 20.30.
- Spillestedet er FOA, Grønnegade



���� ?�?+* =/

13, 8800 Viborg. – Betænkningstid:
40 træk på 2 timer, derefter ½ time til
resten af partiet. – Grupper: 6-mands
grupper + evt. en Monrad gruppe. –
Rygning: Efter anvisning, ikke i
spillelokalerne. – Indskud: 120 kr.,
dog juniorer født 1994 el. senere: 60
kr. – Præmier: Hele indskuddet mi-
nus EMT afgift uddeles som præmier.
– Kantine: På spillestedet. – Over-
natning: Ikke mulig på spillestedet. –
Tilmelding: Senest 17/2 til Peter Gra-
ves, helst på email: holbergsvej28
@oncable.dk. Tlf. 86 61 25 37.
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27/2 - 3/4. – 5 runders Elo-ratet EMT
på mandagene 27/2, 13/3, 20/3, 27/3
og 3/4, hver aften spilles fra 19-24. –
6-mands grupper alle-mod-alle, ne-
derste gruppe evt. Monrad. – Indskud:
170 kr. – Præmier: Fordeles efter
særlige regler - vi spiller med point-
givning som i fodbold, dvs. 3 point
for sejr, 1 for uafgjort (remis) og 0
for tab. Dette system påvirker dog
ikke ratingberegningen, idet rating
beregnes som normalt (naturligvis).
Alt indskud minus EMT-afgift udbe-
tales i præmier. Deling ved ligestil-
ling. – Spillested: Øbro’s lokaler, Ro-
senvængets Allé 31, 2100 Ø. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer, ½
time til resten. – Tilmelding med
navn, rating, klub og fødselsdato in-
den 21/2-06 på tlf. 20 98 77 76 eller
christian.sylvester@gmail.com. –
Der må ikke ryges i spillelokalet. –
Kom til ØBRO og scor. Særlig præ-
mie for bedste mål!
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11/3. – Skødstrup Skakklub inviterer
til hurtigskak på Lokalcenter Rosen-
bakken, Grenåvej 701, Skødstrup lør-
dag den 11. marts kl. 9.30. Der spil-
les 7 runders Monrad med betænk-
ningstid 30 min. Inddeling efter ko-
ordineret ratingtal. – Indskud 100 kr.
går fuldt ud til præmier. Mad og
drikke til rimelige priser. – Tilmel-
ding senest 8. marts til Torben K.
Sørensen, tlf. 24 21 37 44 eller email:
kyhl50@hotmail.com.
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29/3 - 3/5. – Skødstrup Skakklub in-
viterer til koordineret turnering på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. Der spilles med 2 ti-
mer til 40 træk + ½ time til resten
mellem 18.30 og 23.30 følgende 5
onsdage: 29/3, 5/4, 19/4, 26/4 og 3/5.
Indskud 150 kr. Kontante præmier.
God og billig kantine. – Tilmelding
senest 22. marts til Willy M. Nielsen,
Bondehaven 30, 8541 Skødstrup. Tlf.
86 99 24 61, email: wmn@mail.dk.
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21/4 - 23/4. – Ribe Skakklub invite-
rer hermed til 5-runders weekend-
turnering i dagene 21-22-23. april
2006 umiddelbart efter DM. Turne-
ringen er traditionelt meget stærkt
besat med en IM-gruppe på toppen
og 70-80 spillere i bredden. – Elo-

rating. – Hurtigt tilmeldte GM/IM kan
påregne hotel. Første GM på Hotel
Dagmar! – Klasser: Der spilles i 6-
mands grupper. Nederste gruppe evt.
Monrad. – Tid: Fredag kl. 19-24, lør-
dag kl. 10-15 og 16-21, søndag kl. 9-
14 og 15-20. – Sted: Bispegades
Skole, midt i Ribe. Spillelokalerne er
røgfri. Der kan ryges på gangene. –
Betænkning: 40 træk i 2 timer +
½ time til resten. – Indskud: 150 kr.
GM/IM/FM betaler ikke indskud. –
Præmier: M1: 4000/1000 kr. M2:
1000/500. Øvrige grupper 500/200.
– Tilmelding: Jørgen Nielsen, Dag-
marsgade 14, 6760 Ribe. Email:
Formanden@ribe-skak-klub.dk. Tlf.
75 42 31 15. Senest 15. april. – Prøv
konkurrencen og følg tilmeldingen på
www.ribe-skak-klub.dk.
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Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Evans 2006
21/1

Nordfalster Vinter EMT 2006
24/1 - 4/4

Kjellerup Skakklubs EMT
27/1 - 3/3

Tjele Vinter 06
30/1 - 13/3

Den 26. Holbergturnering
12/2 - 18/2

1. Skak i dagtimerne EMT
20/2 - 20/3

Christensen & Christensen



Afsender:
Schultz Portoservice

Postboks 9490
9490 Pandrup.

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

 • Åbent Man - Fre 11-17 • Telefon 63 44 00 13
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Nye skakbøger
Chess is my Life
– med CD-ROM !!
Af Victor Korchnoi, Edition Olms 2005, hardcover,
230 sider + CD-ROM med 4280 af hans partier.
Pris 239,-.

Victor Korchnoi er en af de største personligheder
i skakhistorien, og gennem mere end 50 års
aktive karriere har han selv været med til at forme den.
Opdateringen af Korchnois selvbiografi, som udkom for 20 år siden, er
højaktuel og længe ventet. Korchnoi, der i dag bor i Schweiz, hoppede
af fra USSR i 1976, to år før hans højspændte VM-opgør mod Karpov.
I selvbiografien fortæller Korchnoi om sin opvækst i Leningrad og
fortsætter kritisk og åbenhjertigt med skildringen af skakmestrene som
politisk redskab for det kommunistiske Sovjet-styre. Illustreret med
mange fotos og partikommentarer. Som et ekstra plus medfølger en
CD med 4280 af hans partier.

Grandmaster Chess
Move by Move
Af John Nunn, Gambit Publications 2005,
286 sider. Pris 189,-.

John Nunns bedste partier fra 1994 til i dag,
gennemkommenteret efter samme principper som
i bestselleren Understanding Chess Move by
Move. Konsekvent i fokus er, hvad læseren kan
lære af hvert enkelt parti, så bogen er ideelt studiemateriale, men
også underholdende, da Nunns spillestil er direkte og aggressiv.
Bogen indeholder desuden samtlige John Nunns studier og skak-
opgaver med komplette løsninger.

Play 1.e4 e5
Af Nigel Davies, Everyman Chess 2005, 192 sider.
Pris 199,-.

Et komplet repertoire for Sort i de åbne spil efter
1. e4 e5. Mange eksperter er af den overbevisning,
at det er afgørende for enhver spillers udvikling at
have spillet disse helt fundamentale åbninger
Hvid kan vælge f.eks. Kongegambit, Wienerparti,
Skotsk, Spansk, Løberspil samt et antal vilde gambitter, men i
Play 1 e4 e5! tilbyder Nigel Davies sort-spilleren et komplet repertoire.

Skaksalget vil gerne takke for venlige hilsener og sympati-
tilkendegivelser i forbindelse med hospitalsindlæggelsen i
december og håber på forståelse for, at åbningsvilkårene
også i den nærmeste fremtid vil være:

• Telefonen besvares, når der er bemanding i butikken.
Prøv ellers igen senere.

• Ordrer afgivet i netbutikken, eller via email,
ekspederes så hurtigt det kan overkommes.

• Personlig henvendelse i butikken kun efter
forudgående aftale.


