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Selv om Magnus Carlsen stadig har
både alderen og størrelsen til at blive
behandlet som vidunderbarn, er det
ikke omgivelsernes begejstring, der
skaffer ham adgang til verdens vig-
tigste skakturneringer. Hvad han
opnår, spiller han sig til.

Tre uger af november-december
tilbragte han i Khanty Mansiysk i
Sibirien, hvor FIDE's World Chess
Cup havde samlet 128 deltagere til
kamp om ti pladser i den kommende
kandidatturnering. Med sit ratingtal
på 2570 var Carlsen seedet helt nede
som nr. 97 (mere end hundrede af
deltagerne var stormestre), men ef-
ter nedenstående utrolige serie kunne
han og hans sekundant, GM Peter
Heine Nielsen, konstatere, at suc-
cesen var i hus:

1. runde, placering 128 - 64:
• Zurab Azmaiparashvili, Georgien (2658) 1-0 0-1 1-0 1-0

2. runde, placering 64-32:
• Farrukh Amonatov, Tadsjikistan (2564) 1-0 ½-½

3. runde, placering 32-16:
• Ivan Cheparinov, Bulgarien (2625) 1-0 0-1 1-0 1-0

4. runde, placering 16-8:
• Evgeny Bareev, Rusland (2698) ½-½ 0-1

5. runde, placering 16-12:
• Joel Lautier, Frankrig (2682) ½-½ 1-0

6. runde, placering 12-10:
• Vladimir Malakhov, Rusland (2694) ½-½ ½-½ 0-1 1-0 1-0 ½-½

7. runde, placering 10-9:
• Gata Kamsky, USA (2686) 1-0 0-1 0-1 0-1

• = Carlsen-sejr
• = Carlsen-nederlag

HurtigskakOrdinære partier Lynskak

Især 6. rundes match om en adgangs-
givende placering som nr. 9-10 blev
nervepirrende, men efter at have ud-
lignet i hurtigskak-omkampen send-
te Magnus Carlsen altså Malakhov
og hans næsten 2700 i rating ud af
opløbskampen med sejr i lynskak.

De ti vindere i World Chess Cup
blev: 1. Aronian, Armenien, 2. Po-
nomariov, Ukraine, 3. Bacrot, Frank-
rig, 4. Grischuk, Rusland, 5. Bareev,
Rusland, 6. Gelfand, Israel, 7. Rub-
levsky, Rusland, 8. M.Gurevich,
Tyrkiet, 9. Kamsky, USA, 10. Carl-
sen, Norge. I kandidatmatcherne
suppleres disse ti med fem spillere
fra FIDE's ratingliste samt den de-
troniserede VM, Rustam Kazim-
dzhanov, Uzbekistan. Til slut afgø-
res VM i en dobbeltrundig turnering

med deltagelse af VM Topalov og
nr. 2-4 fra San Luis (se Skakbladet
nr. 1), samt nr. 1-4 i kandidattur-
neringen.
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Af Thorbjørn Rosenlund

Corus-turneringen
Men Magnus Carlsen hvilede ikke
længe på laurbærrene, for allerede
midt i januar var han klar til start i B-
gruppen i Corus-turnering i holland-
ske Wijk aan Zee. I fjor blev det til
en 7. plads efter bl.a. Karjakin og
Peter Heine Nielsen, men denne
gang delte han sejren med den 26-
årige russer Alexander Motylev.
Begge får dermed invitation til A-
gruppen i Corus 2007, og bedre sel-
skab findes næppe, se blot slutstil-
lingen i 2006: 1-2. Topalov (Bulga-
rien) og Anand (Indien) 9, 3-4. A-
dams (England) og Ivanchuk (Ukra-
ine) 7½, 5-6. Gelfand (Israel) og
Karjakin (Ukraine) 7, 7-9. Leko
(Ungarn), Tiviakov (Holland) og
Aronian (Armenien) 6½, 10. Van
Wely (Holland) 6, 11. Bacrot (Frank-
rig) 5½, 12-13. Mamedyarov (Azer-
bajdjan) og Kamsky (USA) 4½,
14. Sokolov (Holland) 4.
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Aars Skakklub har lidt et stort tab,
da vores mangeårige medlem Allan
Bøye Nielsen er afgået ved døden

0������������������������
Dansk Skak Unions turneringslederuddannelse er blevet ændret.

Det tidligere brevskolekursus på otte lektioner er blevet revideret og
fremstår nu som et kursus på fire lektioner. Der knytter sig opgaver
til alle fire lektioner, og der afsluttes med en prøve.

Kursisterne skal ikke længere trænes i at lægge alle runder i en
turnering, hvor Monrads turneringssystem anvendes. Der øves dog i
at lægge et par runder. Tilsvarende øves rundelægning efter
turneringssystemet Dansk Schweizer. Kurset omfatter desuden en
gennemgang af ratingberegning og af FIDEs regler.

Det er en nyskabelse, at kurset kan afvikles via mailkorrespondance,
men det kan naturligvis også gennemføres ved hjælp af traditionel
postbesørgelse, såfremt kursisten måtte ønske det. Det er altså ikke
en forudsætning for gennemførelse af kurset, at man råder over en
computer.

Kursusafgiften er 100,00 kr.

Den nye turneringslederuddannelse er ikke en erstatning for
kamplederuddannelsen på fire lektioner, hvor FIDE's regler
gennemgås. Dette kursus kan man fortsat vælge.

Tilmelding til såvel den nye turneringslederuddannelse som
kamplederuddannelsen kan ske til Dansk Skak Unions Turnerings-
lederuddanner, Svend Dyberg Larsen, Birkevænget 14, 4200
Slagelse, mail: Turneringslederkursus@skak.dk.

Svend Dyberg Larsen
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Copenhagen Chess School er et fo-
rum for dem der vil modtage under-
visning, men også for dem der gerne
vil lære fra sig. Der vil være en bred
vifte af tilbud, både 1-dags såvel som
weekend-kurser, bog-præsentatio-
ner og foredrag, foruden alminde-
lige kurser, som typisk strækker sig
over 8 onsdage a 2 timer.

Formålet med Copenhagen Chess
School er at organisere undervis-
ningen og træningen af skakspillere,
for derigennem at styrke både skak-
ken som sport og de enkelte spillere.
Undervisningen vil foregå i hoved-
staden, men alle er selvfølgelig vel-
komne til at deltage.

Undervisere og foredragsholdere
er foreløbig Esben Lund og Chri-
stian S. Christensen fra Øbro. Des-
uden arbejdes der på at arrangere
foredrag med nogle af vores hjem-
lige GM’er, så hold øje med pro-
grammet for foråret. Program og
kommende kurser for foråret 2006
er allerede slået op på hjemmesiden
sammen med øvrige informationer
om Copenhagen Chess School, så
kig ind på hjemmesiden.

den 23. december 2005, kun 43 år
gammel.

Allan begyndte at spille skak i
klubben allerede i ungdomsårene, og
han var en af de bærende kræfter ved
vore to stormesterturneringer i 1995
og 1999.

Han var i en periode medredaktør
af vort klubblad og var meget inte-
resseret i Aars Skakklubs historie lige
fra klubbens start i dec. 1919. Hans
historiske notater kan nu findes på
klubbens hjemmeside.

Allan var med til at sætte kolorit
på vore klubaftener og ikke engang
hans tiltagende sygdom kunne få

ham til at blive hjemme. Han blev
ved at spille skak, indtil 14 dage før
han døde.

Allan har også været med i besty-
relsen af 7. hovedkreds bl.a. som
hovedkredskasser.

Vore tanker går nu til Allans fa-
milie, som må undvære et prægtigt
menneske.

Æret være hans minde.
Poul Erik Niebuhr

Formand for Aars Skakklub
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Dansk Skak Union afholder delegeretmøde på Hotel Hvide Hus,
Vesterbro 2, 9000 Aalborg. søndag, den 16. april 2006 kl. 15.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2005 fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes uændret,
således at det udgør kr. 360,- for seniorer, kr. 280,- for juniorer
og pensionister og for børn til kr. 190,-.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-afgiften fastsættes
uændret til kr. 20,-

6. Indkomne forslag
 Der er ingen indkomne forslag

7. Valg af:

a. Kasserer (Henrik Knudsen modtager genvalg)

b. To medlemmer af forretningsudvalget (Poul Søndergaard
og Morten Rasmussen modtager genvalg)

c. Et medlem af Skaknævnet (Finn Haargaard er på valg)

d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen,
Helle Kronborg Petersen og Lars Lindhard er på valg)

e. To revisorer (Revisionsfirmaet Martinsen, Vejle
og Ole Gjelstrup er på valg)

f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg)

7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2007

8. Eventuelt

Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Hotel Hvide Hus
samme dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde sted efter
delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation må forevises,
og ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt fra
klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Erik Søbjerg
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Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 15. april 2006 kl. 18.00 på
spillestedet for DM i skak, Hotel
Hvide Hus i Aalborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste

 års kontingent
6. Valg af:

a) Kasserer
b) 2 bestyrelsesmedlemmer
c) 1. og 2. bestyrelsessuppleant
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt
Allan Bangsbro, fmd.
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100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk
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Det hele startede med, at Peter Heine
Nielsen blev inviteret til den meget
stærke Melody Amber skakturne-
ring, marts 2006. Turneringen spil-
les hvert år i Monaco og er en kom-
bineret blind- og hurtigskakturne-
ring, hvor verdens stærkeste skak-
spillere deltager.

Herefter fik skakarrangør Svend
Novrup en rigtig god idé! Han ville
arrangere en blindskakturnering, så-
ledes at Peter Heine kunne få noget
træning i den disciplin, inden det går
løs i Monaco!

Novrup kontaktede derpå sin
gamle ven Knud Wæde, direktør for
firmaet Fibertex i Aalborg  og stærk
klubspiller. Fibertex var også hoved-
sponsor for Bent Larsen under DM i
Aalborg i 2001! Knud Wæde var
med på ideen og erklærede sig villig

til at være hovedsponsor for arran-
gementet.

Dansk Skak Union og Dansk Skak
Unions Støtteforening gik også ind
i arrangementet sammen med de lo-
kale firmaer Rambøll, Skoda Nørre-
sundby og Vester Kopi.

Aalborg Skak Forenings energi-
ske formand, Bjarne Sønderstrup,
skulle sammen med et hold af med-
hjælpere stå for alt det praktiske i
arrangementet, og teknikken med
computerne blev lagt i hænderne på
også altid energiske Thomas Heine
Bech og hjælpere.

Rammerne for arrangementet blev
Aalborg Kongres & Kultur Center –
ideelt beliggende centralt i byen, med
glimrende lokaler og format – et per-
fekt sted for en skakturnering!

Det lykkedes for Novrup at få det

norske supertalent Magnus Carlsen,
15 år, med i turneringen. Carlsen træ-
nes og sekunderes jo bl.a. af Peter
Heine, så de to kender hinanden rig-
tig godt. Carlsen har for nylig kvali-
ficeret sig til det kommende VM,
hvor han skal møde en af de nye og
absolut største stjerner, armenske
Levon Aronian. Derfor er der natur-
ligvis en masse presse i Carlsen, og
det nød turneringen også godt af.
Begge dage var der flere fjernsyns-
kanaler og aviser til stede, så turne-
ringen fik megen og fin omtale.

De to sidste spillere i turneringen
var Stormester Lars Schandorff, som
har vist fin fremgang det sidste halve
år med godt spil i både Bundesligaen
og den danske holdturnering, og så
International Mester Nicolai V. Pe-
dersen, den lokale helt og bedste

Af Per Andreasen
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spiller i Aalborg Skakforening. Ni-
colai udmærkede sig jo ved at vinde
et strålende parti over Peter Heine i
divisionsturneringen i januar (se side
15), hvilket han da også gjorde op-
mærksom på adskillige gange under
Fibertex Cup ;-)

Alt var således på plads den 3. og
4. februar i Aalborghallen. De 4 spil-
lere skulle møde hinanden dobbelt-
rundigt med betænkningstiden 25
minutter pr. spiller samt 20 sekun-
der pr. udført træk fra træk 1.

Usynlige brikker
Spillet foregik ved, at spillerne sad
over for hinanden med hver sin com-
puter foran sig. På hver skærm var
der et tomt bræt, og spillerne flyt-
tede så de usynlige brikker ved med
musen at klikke på det felt, hvor brik-
ken skulle gå fra og så efterfølgende
klikke på det felt, hvor brikken skulle
gå til efterfulgt af et enkelt klik på en
ok-knap.

Trækket fremkom så på modstan-
derens skærm i tekst, f.eks. 1. e2-e4
og forsvandt igen, så snart man selv
havde trukket et nyt træk.

Kun modstanderens sidste træk
blev således en kort tid synligt på
skærmen, og spillerne var derfor
tvunget til at huske hele partiet i ho-

vedet og havde intet ‘skriftligt’ at
støtte sig til. Computer-softwaren var
skaffet fra Holland og var nøjagtig
den samme, som der spilles med i
Melody Amber turneringen.

Partierne blev selvfølgelig vist live
på internettet – det var jo ligesom
noget af ideen med turneringen. I et
stort tilstødende lokale kunne parti-
erne ses live, og analyser af de igang-
værende partier blev vist på demon-
strationsbræt for et talstærkt pub-
likum. Teknikken svigtede den før-
ste halve time i 1. runde, men ellers
fungerede alt perfekt!

Spillerne gennemgik velvilligt alle
partierne på demonstrationsbrættet
efter hver runde, og her fik det store
publikum virkelig underholdning for
alle pengene. Spillerne var selvføl-
gelig også interesserede i rent fak-
tisk at ‘se’ deres egne partier for før-
ste gang!!

Selv om der naturligvis er tale om
en turnering, så spilles der jo blindt,
og det hele er nærmest et stort show.
Derfor skal partierne heller ikke be-
handles, som om det er ‘rigtige’
skakpartier, hvor man normalt går i
dybden med alle mulige varianter.

Når man ser kvaliteten af partierne,
er det dog ikke umiddelbart til at se,
at der ikke er tale om almindelige

hurtigskak-partier, men i stedet
hurtigskak-blindpartier! Kvaliteten
er høj, ingen tvivl om det. Det var
selvfølgelig spændende at se, om det
ville lykkes for Peter Heine og Mag-
nus Carlsen at skille sig ud og leve
op til deres nærskak-ratingtal. Nu var
det jo blindskak – var det så noget
helt andet??

Slagets gang
)��
	��, Magnus Carlsen havde

de hvide brikker mod Peter Heine
Nielsen. Det blev spansk med hur-
tigt Lf8-c5, en modevariant som spil-
les overalt i øjeblikket. En korrekt
remis.

Lars Schandorff fik nogen fordel
som hvid mod Nicolai V. Pedersens
nimzoinder, men Nicolai forsvarede
sig godt, og partiet sluttede remis,
da begge spillere havde meget lidt
tid igen.
���
	��, Magnus Carlsen valgte

det skarpe 4. Sc3 og 5. g4 mod Caro-
Kann og vandt en knusende sejr over
Lars Schandorff i 25 træk. Tilsynela-
dende blev sort helt udspillet, og i
efteranalysen fandt vi intet forsvar.

Begge spillere var i topform, da
de efter partiet gennemgik det for
publikum, og Schandorff var en god
taber og sagde selvironisk: ‘Ja, men
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så fik jeg jo også et kort parti til min
avis...!’

Peter Heine Nielsen spillede som
Hvid engelsk mod Nicolai V. Peder-
sen, men valgte at gå ‘all in’, idet
han meget voveligt ofrede adskillige
bønder. Det blev alligevel for ind-
viklet for Nicolai, og han tabte på tid
allerede i træk 18! I efteranalysen
mente Nicolai, at han havde stået
klart til gevinst, men det var der nu
ikke tale om. Jeg mener, at sort havde
klar fordel, men hvid havde selvføl-
gelig nogen kompensation i form af
meget aktivt officersspil. I praksis
(og blindt) var det svært at forsvare.
���
	��, Peter Heine Nielsen for-

svarede sig mod Lars Schandorff

med en meget sjældent spillet side-
variant af nimzoindisk, der frem-
kommer efter 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3.
Sc3 Lb4 4. e3 0-0 5. Sge2 Te8!? 6.
a3 Lf8 7. Sf4 d6 8. Le2 e5 9. dxe5
dxe5 10. Dxd8 Txd8 11. Sfd5 Se8!,
og sort har vel nærmest en lille for-
del i slutspillet. Stillingen var dog
hele tiden nogenlunde i balance, men
Peter Heine blev ved med at presse
på, og i træk 39 tabte Schandorff på
tid, stadig i en lige stilling!

Nicolai V. Pedersen kom dårligt
fra åbningen mod Magnus Carlsen,
der også valgte at spille nimzoindisk.
Nicolai måtte ofre en bonde for at få
brikkerne udviklet, men det lykke-
des ham faktisk at få skabt et meget

aktivt spil mod den sorte konge.
Magnus forsvarede sig dog iskoldt,
og Nicolais angrebsforsøg blev stille
og roligt pillet fra hinanden!

Alle fire spillere var med i efter-
analysen af begge partier, hvilket
igen var en superoplevelse for publi-
kum!

Splittet felt
Efter førstedagen førte Peter Heine
Nielsen og Magnus Carlsen så med
med 2½/3 point, mens Lars Schan-
dorff og Nicolai V. Pedersen hver
havde ½ point efter den indbyrdes
remis i 1. runde.
��� 
	��, Peter Heine Nielsen

mod Lars Schandorff blev en vari-
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Slavisk / B12

Formiddagen før turneringen blev
brugt på en drabelig tennisdyst. Lars
Schandorff og jeg tabte, noget uret-
færdigt, det afgørende sæt i tiebreak
til Magnus Carlsen og en lokal divi-
sionsspiller. Nok er han hurtig Mag-
nus, men stor er han ikke, hans ten-
nisspil foregår fra baglinien. Ander-
ledes er det i skak, en hård førsteserv
og så direkte til nettet!
���������	��
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Som mod Bareev, i det skæbne-
svangre omkampsparti i World-
Cuppen. Sort sidder på de langsig-
tede trumfer i kraft af sine centrums-
bønder, men der er lige et midtspil,
der skal overleves.
�������

Forbedring i forhold til 13. Lb5†?!,
der ikke skaffede åbningsfordel mod
Bareev. Nu antyder Hvid truslen 14.
Lf6, men primært er konceptet en-
kelt: Udvikling og linieåbning, ko-
ste hvad det må.
�������
�

�

Næppe det bedste.
�����	����
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Godt nok ser det fjollet ud med bøn-
derne på h4 og g4, men udvikling
og linieåbning, for nu at gentage mig
selv.
����������

15... Db6!? virker fornuftigere, hvor-
efter 16. a4 kunne være den rigtige
måde at holde gryden i kog på.
�������

Gendriver sorts tidkrævende sprin-
germanøvre.
��������������������
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Men den afgørende fejl var i træk
15. Flere steder er 18... Sxd5 angi-
vet som fint for Sort. Det tror jeg
ikke på, Hvid har knusende angreb
efter 19. Lxd5! Dxd5 (eller 19... exd5
20. Te1† Kd8 21. Sf3! Dxg4† 22.

�

Sg3) 20. Da4† Dd7 21. Sb5 Ld3 22.
Sc7† Ke7 (eller 22... Kd8 23.
Sxe6†!) 23. Db4† Kd8 24. Dxb7 Tc8
25. Tfd1 Txc7 26. Db8† Tc8 27.
Db3.
�����������	�����������	�������
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En tragisk stilling for Sort.
	������
��		����

Nu falder også e6-feltet.
		��������	�����������	�����������
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En hård omgang for Lars, men man
må tage hatten af for, at han turde
søge ind i en skrap kamp mod nord-
manden. Med hvid mod Magnus fik
han et mere strategisk anlagt parti
og var ved at udstille visse svaghe-
der, før en fejlberegning kostede sej-
ren, og han måtte affinde sig med
remis.
���
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ant i Dronninggambit, som han tid-
ligere i sæsonen – men med Hvid –
brugte til at vinde over Storme-
sterkollega Sune Berg Hansen i
Skakligaen (se partiet side 14).

Peter Heine fik tilsyneladende fik
klar fordel, og vi troede undervejs,
at han ville vinde, men Schandorff
satte et stædigt forsvar ind, og det
lykkedes ham at bjærge remisen i et
meget langt parti efter vist endda at
have spillet på gevinst undervejs.

De mange træk tog selvfølgelig
hårdt på begge spillere, og Peter
Heine udtalte efter partiet, at han følte
sig fysisk udmattet.

Magnus Carlsen mod Nicolai V.
Pedersen blev spansk parti, og Ni-
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Dronningindisk / E15

Blindskak har jeg ikke de store erfa-
ringer med, bortset fra en 2-1 match-
sejr over Stig Rossen! Det illustrerer
ganske godt, hvor blindskak typisk
hører hjemme i skakverdenen, den
bruges som en slags show-off. En
enkelt undtagelse er Melody Amber
turneringen, som de seneste år har
været en kuriøs, men spændende
begivenhed. Jeg er inviteret til tur-
neringen i år, og med et felt inkluder-
ende stort set hele verdenseliten vir-
kede det skræmmende at møde op
uden forberedelse i blindskak. Lidt
træningspartier mod computeren er
det blevet til, problemet er, at den
taber jeg til, selv når jeg kan se brik-
kerne, og bortset fra, at det tager på
selvtilliden, er det også et problem,
at den spiller en anden slags skak.
Som træningspartner er den derfor
ikke meget værd. Jeg nævnte løst
problemet for Svend Novrup, der
straks påtog sig opgaven at arran-
gere en turnering på dansk grund!
At det lykkedes så flot, kan man kun
imponeres over. Det computerpro-
gram, Monaco-arrangørene bruger

til styring og publikumsvisning af
partierne, blev stillet til rådighed, og
trods store tekniske vanskeligheder
lykkedes det en flok intenst arbej-
dende computerfolk fra arrangør-
gruppen at få programmet klart afte-
nen før turneringstart. Det kan må-
ske virke pjattet, at spillerne lagde
stor vægt på at få programmet til at
virke, alternativet var jo blot at spille
‘klassisk’ blindt. Men der er afgø-
rende forskelle. Med Monaco-løs-
ningen havde vi et tomt skakbræt i
2D-format samt det sidste halvtræk i
fuld notation såvel som træknum-
meret. Faktisk et par meget vigtige
holdepunkter. Det tomme bræt hjæl-
per en til at tænke i skak, og med lidt
god vilje kan man se brikkerne for
sig, i hvert fald nemmere holde styr
på dem, er det min opfattelse. Når
man siger til sig selv: ‘Tårne på a1
og d1, dronning på c3’, hjælper det
tomme bræt meget med visualiserin-
gen. Derudover er det halvtræk med
træknummer, man har til rådighed,
også en stor støtte. I 2. parti mod
Nicolai virkede det for mig, som om
at Txe4! nærmest var for godt til at
være sandt, men ved at spille partiet
igennem i hovedet og sammenligne
træktallet med det, jeg kunne se på
skærmen, fik jeg indikationer på, at
den var god nok, og han opgav da
også! Det er naturligvis småting, vi �

har at støtte os til, men de er rele-
vante. Det til trods forventede jeg, at
niveauet ville have været lavere. Vi
satte ikke officerer i slag, kvaliteten
var generelt høj. Specielt partiet mod
Schandorff, der varede over 80 træk,
før vi hver kun havde kongen til-
bage, var opløftende. Inden Monaco
er det rart at vide, at man ikke plud-
seligt går ‘blank’, selv på de læn-
gere distancer. Nu kan jeg med en
vis ro fokusere på de mere skaklige
udfordringer, der jo er rigeligt af.
���
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Hertil er alt forholdsvist kendt, vi er
i en af hovedvarianterne i dronning-
indisk. Vi diskuterede stillingen no-
get i Sibirien, da jeg sekunderede
Magnus ved World Cup’en.
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En ny idé. At den skulle give Hvid
nogen væsentlig fordel, er jeg ikke
sikker på, og trækket illustrerer gan-
ske godt, at jeg synes, det er svært
for Hvid at finde en lovende fortsæt-
telse. 17. c5 Sd5 18. Dc2 er den
gængse fortsættelse, en berømt Kar-
pov-gevinst over Adorjan gjorde, at
man længe anså disse stillingstyper
for lovende for Hvid, men nu er pen-
dulet svinget i den anden retning.
Efter 18... g6 19. Sf3! Lf6 (19... Sf6
20. Se5 Sxe4 21. Dxe4 Dd5 22.
Dxd5 cxd5 23. Tab1 var ifølge Kar-
pov også chancerigt for Hvid) 20.
Se5 vandt Karpov et flot parti, der
altså i nogen grad farvede opfattel-
sen af disse stillingstyper,
Men 18... h6!? er trækket, der har
rehabiliteret varianten. Der kan følge
19. Lg2 Tb8 20. Sf3 Lf6, og både
Gelfand og Efimenko har vist, at her
har Sort godt modspil.
Eller 18... h6!? 19. Sf3 Sf6!, og for-
søger man nu a la Karpov 20. Se5
Sxe4 21. Dxe4, giver 21... Lf6! 22.
Sxc6 Dc7 23. Se5 Lb7 god kompen-
sation for bonden.
Jeg troede egentlig, at strukturen med
Hvids bonde på c5 trods sorts stærke
spinger på d5 var fordelagtig for
Hvid, men Magnus overbeviste mig
om, Sorts modspil var tilstrækkeligt.

�������

17... Tb8 18. c5 Sd5 19. Dc2 h6 20.
Sf3 er pointen bag 17. Db3. Nu hæn-
ger c6 efter 20... Sf6, og 20... Lf6
giver stillingen fra forrige note, men
med løberen på e4 i stedet for g2.
Der står den vel mere aktivt, men
store sager er det naturligvis ikke.
����
����

18... Sxc4 var Magnus’ første ind-
skydelse, men det taber efter: 19.
Sxc4 exd5 20. La5! Det var jeg mig
ikke bevidst, men min computer hav-
de jo nok foreslået Sxc4, hvis det
var godt!
������
�

19. Lxf6!? Dxf6 20. Dc2 h6 21. Tad1
ligner for mig et bedre forsøg på for-
del. 21... exd5 22. cxd5 Tfd8 23.
Sb1!, og selv hvis Sort omplacerer
sin springer til det gode felt d6, be-
holder jeg en stabil fordel.
��������
�

19... Lxc3! 20. Dxc3 exd5 21. cxd5
Sxd5 overså vi begge, problemet er
22. Da3 Sb4! Da Sort på 22. De5
spiller 22... Sf6 23. Lf5 Te8! må jeg
nøjes med 22. Df3 og har vel kom-
pensation til remis.
	�������

Nu så jeg Sb4!
	����������	�����
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Her regnede jeg min stilling for klart
fordelagtig. D-bonden og hvad jeg

colai spillede åbningen fint og fik
bekvem udligning. Men Magnus ud-
viklede blot brikkerne fornuftigt, og
i midtspillet gjorde Nicolai et par me-
get små unøjagtigheder. Mere skul-
le der ikke til, Magnus slog straks
til og vandt i stor stil.

Et tilløbsstykke
Bagefter kommenterede Magnus
partiet for et meget stort publikum.
Der var nemlig denne lørdag formid-
dag i Aalborghallen den lokale ju-
nior grand prix turnering, og her
havde man lagt pausen således, at
juniorerne kunne komme hen i kom-
mentatorlokalet og høre Magnus’
guldkorn. Der var lige så mange, der

stod op, som der sad ned, så mange
var der. Det var næsten for godt!
$�� 
	��, Lars Schandorff fik

mod Magnus Carlsen den samme
dronninggambit, han som allerede
nævnt havde succes med mod Sune
Berg Hansen. Og med Hvid er
Schandorff for alvor på hjemmebane
i varianten. Han spillede meget hur-
tigt og fik stor og – så vidt jeg kunne
vurdere – afgørende fordel. Da ti-
den blev knap, måtte han dog ty til
trækgentagelse.

Nicolai V. Pedersen spillede kata-
lansk mod Peter Heine Nielsen, men
i denne åbning er Peter Heine virke-
lig ekspert, og Nicolai spillede upræ-
cist og blev regulært overspillet.

 �"�����5��3�����	
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Dronningindisk / E05
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Dette er almindelig teori og spillet
mange gange før. Jeg mener dog
ikke, at trækket er det bedste. Lidt
bedre er 10. Lg5 (Bent Larsen!) eller
det moderne 10. Ld2.
����������������
�������	�������������
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Dette er en fejl. Det rigtige er 13.
Sc3 med lige spil.
�������	��������	��
��

En anden spændende mulighed var

�

synes var de mere harmonisk place-
rede hvide officerer burde gøre ud-
slaget. Men noget overraskende, i
hvert fald for mig, lader det til ikke
at være tilfældet. Der er modspil mod
d5, og c-bonden er trods alt også en
fribonde.
		���	��

22. Dc2 i håbet om 22... h6?! 23.
Sb1 med trækomstilling til den tid-
ligere nævnte variant holder dog
desværre ikke pga. 22... Sxd5! 23.
Lxh7† Kh8 og Hvid er nærmest i
problemer. 22. Sb1 Lc4 er uheldigt,
men 22. Da3! Lb5 23. Sb1 tror jeg
fastholder et hvidt pres, men tilstræk-
keligt er det næppe.
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En grov fejl, der nok afspejler, at han
ligesom jeg var ganske skeptisk over
for den sorte stilling. 22... Dg6! gi-
ver forbløffende nok stærkt modspil.
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Den taktiske pointe er 23. Se4 Lc4!
og 23. Da3 Lb7 vinder d5, og jeg
har ikke bedre end at afvikle til et
remisslutspil. Endnu et fint eksem-
pel på, hvad man kan lære fra com-
puterne. Af og til holder de nemt
sammen på stillinger, som menne-
sker intuitivt forkaster.
	������

Nu er den derimod helt gal, pludse-
lig får jeg alt, hvad man kan drømme
om.
	��������	������

Derfor var 22... Dg6 så vigtigt. Nu
kan springeren omplaceres til c3.
	���������	����������

Ser skidt ud, men der er ikke bedre.
25... a6 26. Te7 (26. Tb1!?) 26... Tb8
27. Tde1 Df6 28. T1e5 er total do-
minans.
	����������	�������

27. d6! er endnu stærkere. Vi mente
begge, at Sort havde visse praktiske
chancer med 27... Lg4?! (27... Tb8
28. Dxa7 Lg4 29. d7 Df6 30. Dxb8
Dxe7 31. Dxb6 Lxd1 32. Sxd1 er

14... Sxa2, men Peter foretrak det
sikre udviklingstræk.
��������������������������
��������
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Dette træk havde Nicolai overset. På
trods af, at der var tale om blindspil

i turneringen, var simple ‘overse-
elser’ sjældne.
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En bedre chance var 19. Lxg5 Txe5
20. Df4! som foreslået i kommen-

tatorrummet af Henrik Carlsen, far
til Magnus. Efter 20... Txg5 21.
Dxg5† Kh8 har sort stadig fordel,
men hvid kan kæmpe. Ved efter-
analysen fandt Peter Heine så 19.
Lxg5 Txe5 20. Df4 Sh5! 21. Dxe5
Sc6, og den hvide Dronning er fan-
get! Der gik et sus gennem publi-
kum! Hvid kan stadig kæmpe med
22. Lxe7 Sxe5 23. Lxf8 Kxf8, men
sort vinder vel i det lange løb. I par-
tiet var det hurtigt slut efter...
�����������	���
���
��	������������		�
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���
	��, Nicolai V. Pedersen mod
Lars Schandorff blev endnu en nim-
zoinder og resulterede efter få træk i

Han vidste, at det tabte, men tog det
rimelige gamble, at jeg ikke fandt
det næste stærke træk.
�������

Efter at den første panik havde lagt
sig, fik jeg altså øje på trækket, der
afgørende truer 37. Dxf8† fulgt af
Te8 mat.
�����������������	���������������	

38... Lh3† frygtede jeg lidt, idet jeg
først havde troet, at f4 var et sikkert
felt til kongen efter 39. Kf3? men
havde overset 39... Df1!, og der er
ingen måde at forsvare f2 på. Jeg
citerer min computers remisvariant:
40. d7 Lg2† 41. Kf4 Dxf2† 42. Kg5
Kh7 43. g4 Ta8 44. gxh5 Lh1 45.
De8 Ta5† 46. Sb5 Txa4 47. d8D
Dg2† 48. Kf4 Df2† med evig skak.
Kommentarer er overflødige. Så jeg
var glad, da jeg fandt 39. Kh2! Df1
40. Lc6, og Sort kan opgive.
��������

39. De8† Kh7 40. Dxf7 Lh3† 41.
Kh2 Dxe3 håbede Magnus på, men
selv da vinder Hvid, f.eks. 42. Kxh3
Txf2 43. Lc2† Txc2 44. Df5†
����������������	

Her opgav han. Man burde måske
nok have testet, om jeg havde set:
40... Df1 41. Dxf7† Kh7 42. Dxh5†
Kg8 43. Tf8† Kxf8 44. De8 mat!
���

�

�

computerens måde at realisere for-
delen på!) 28. Lxa8 Lxd1 29. Le4!
overså vi dog begge, Hvid vinder
nemt.
	����� ����� 	��� ����� ��� 	��� ���� ��
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Safety-first. Der er dog sikkert hur-
tigere veje til Rom.
�������
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32. De7! er en enklere gevinstføring,
nu tvinges jeg til at regne præcist i
nogle af varianterne, en farlig sag i
blindskak.
�	�������

32... Df6 Ville vinde den tabte bonde
igen, men efter 33. Te3 Ld3 34. Sb5!
afgør D-bonden.
����������������������	�����
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Faktisk en overseelse af hans næste
træk.
������������
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et kendt slutspil, der anses for helt
lige (Kasparov styrede i hvert fald
uden om det mod Anand i VM-mat-
chen i New York 1995). Nicolai fik
da heller ikke fordel, men ved at
udvise en helt fantastisk energi lyk-
kedes det ham at slide Schandorff
op og til sidst vinde i fin stil.

I finalen havde Peter Heine Niel-
sen de hvide brikker mod ‘eleven’
Magnus Carlsen. Det blev dronning-
indisk, og da Magnus spillede et par
upræcise træk, vandt Heine prestige-
duellen i stor stil. Efter partiet var
Magnus naturligt nok skuffet, men
han indvilligede alligevel i at gen-
nemgå partiet for publikum sammen
med Peter Heine. Det viser hans for-
mat, at han også stiller op i neder-
lagets stund!

Favoritternes sejr
Det gik altså, som man kunne for-
vente. Peter Heine Nielsen og Mag-
nus Carlsen var også i blindspil en
klasse over Lars Schandorff og Ni-
colai V. Pedersen. Nicolai havde ikke
nogen heldig hånd i turneringen og
blev helt løbet over ende af både
Magnus og Heine. Hans fine gevinst
i sidste runde mod Lars Schandorff
reddede i nogen grad en miserabel
turnering. Og netop Lars Schandorff
kunne have fået langt flere point i
turneringen. Han spillede glimrende
og burde have holdt tabspartiet mod
Peter Heine remis og burde ligele-
des have vundet over Magnus Carl-
sen med de hvide brikker.

Turneringen var en meget stor suc-
ces, både for det publikum, der gæ-
stede Aalborg Kongres & Kultur
Center denne weekend og for dem,
der fulgte turneringen på Nettet.

Tak til Aalborg Skakforenings
medlemmer, der lagde stor frivillig
arbejdskraft i at få det hele til at fun-
gere, tak til spillerne for at levere
varen – særligt ved efteranalysen(!)
– og tak til Svend Novrup for en
glimrende idé og for at føre den ud i
livet! Svend Novrups arrangemen-
ter er altid på et højt niveau til stor
gavn for skakkens image!
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Det sportslige udfald af Skakligaen
2005-06 syntes hævet over enhver
tvivl allerede efter få runder: Hel-
singe Skakklub ville vinde mester-
skabet for 6. gang i træk, og premi-
eren på den ny liga med ti hold ville
blive en succes.

Alligevel var det uventet, at fokus
pludselig skulle skifte fra 'sportsligt'
til 'usportsligt', men Føroyars beslut-
ning om at trække holdet efter 4.
runde måtte nødvendigvis stjæle op-
mærksomheden fra placeringer og
resultater.

Kendsgerninger i sagen er, at
Føroyars formand, Arild Rimestad,
et par timer før midnat lørdag den
14. januar telefonisk underrettede
turneringsleder Finn Larsen samt
Helsingørs holdleder, Ole Bøgh Lar-
sen, om, at Føroyar ikke mødte frem
til matchen mod Helsingør den føl-
gende dag kl. 10 og dermed også
forlod turneringen definitivt.

Forud var gået en lørdag i opløs-
ningens tegn. Føroyar stillede med
kun syv mand til matchen mod
Brønshøj, og ankom til Lo-skolen i
Helsingør 25 minutter efter velkomst
og start af urene. Det gør man ikke
ustraffet mod et hold som Brønshøj,
så da runden var forbi, stod der 8-0
på resultattavlen.

Stadig på kendsgerningernes sikre
grund betyder Føroyars utidige exit,
at de fire spillede matcher annulle-
res, at holdet sendes helt ud af divi-
sionsturneringen, at kun ét af de re-
sterende hold rykker ned fra Skak-

ligaen, og ét hold ned fra 1. division
gruppe 1, samt at Skakligaen nu
mangler en runde i at være titelgiv-
ende.

Men hvordan kom det så vidt for
et hold, som med usædvanlig en-
tuiasme rykkede op gennem ræk-
kerne og var klar til 1. divison i 2003?

Føroyar er en lille klub, og de ty-
piske medlemmer er færinger på stu-
dieophold i København. Før sæson-
start talte holdleder Flovin Tór Næs
på knapperne, for nogle af de faste
støtter var rejst hjem til Færøerne,
og reserverne var få og ikke af liga-
styrke. Men klubben valgte at blive
og håbe, men da Flovin Tór Næs selv
blev syg før den katastrofale 4. runde
og måtte melde afbud, brast håbet.
Nok lykkedes det med besvær at
samle syv mand, selv om flere klart
tilkendegav, at de dermed svigtede
andre løfter og reelt ikke havde tid,
men usikkerheden om søndagens
match voksede, indtil misstemnin-
gen nåede et punkt, hvor holdet – i
holdlederens fravær – besluttede, at
det sidste træk var gjort.

Utænkeligt i seriøse sportsgrene,
vi gerne sammenligner os med. Og
analogt med principperne om at gen-
nemføre påbegyndt konkurrence
også klart usportsligt. Imidlerid har
DSU's reglement ikke forudset
denne situation og rummer derfor
ikke sanktionsmuligheder ud over
den, der består i at smide holdet
underud af turneringen. Hovedbe-
styrelsen foreslår et deltager-depo-

situm og et bødesystem som i den
tyske Bundesliga. Men ligesom i
enhver anden lovgivning er det af-
gørende, at juraen svarer til almin-
delig opfattelse af ret og pligt.

Melder man sig til en enkelt-
mandsturnering, er man indforstået
med, at man har pligt til at møde op
til hver runde, og at man får karan-
tæne, hvis man trækker sig uden gyl-
dig grund. Men i holdturneringen
føler de færreste sig forpligtet på
samme måde.

Nogle dage før divisionsrunden
ringer holdlederen og spørger: 'Kan
du spille på søndag?' Hvis man skal
passe naboens kat, må holdlederen
ringe til den næste på styrkelisten.
Han skal i øvrigt også finde en mand
til at smøre ostemadder og til at lede
matchen, for modsat alle andre se-
riøse sportskonkurrencer afvikles
holdskak uden neutral dommer.

Den uforpligtende hygge lever i
bedste velgående trods ihærdige be-
stræbelser fra især Finn Larsen, de-
signeren af den ny divisionsstruktur,
for at give skakkens holdturnering
et løft.

Hvis Skakligaen ikke igen skal
opleve en Føroyar-sag er det nød-
vendigt med klarere regler, opju-
stering i retning af andre sportsgrenes
holdturneringer, samt – vigtigst af
alt – en øget spilleransvarlighed over
deres hold.

Men lad os vende blikket til begiven-
hederne på brættet:

Af Thorbjørn RopsenlundI
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God score behøver langtfra at be-
tyde kedeligt spil. Det er Steffen
Pedersens gevinst for Helsinge mod
Aalborg Skakforening et godt ek-
sempel på:
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Dronningindisk / E12
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Her skal tårnet ofte stå, men lige nu
er trækket ikke nødvendigt, og Hvids
forsøg på angreb på kongefløjen
kunne spilles mere energisk med 13.
e5 med det samme.
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Gør plads for springeren på f8, men
tårnet skal til d8, så der er modspil
mod d4.
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Nu får sort et fint blokadefelt på d5,
men det er en fin handel til gengæld
for de aktiver, Hvid får i form af
terrænovervægten på kongefløjen.
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Jeg tror, at Sort må tage konsekven-
sen og afgive løberparret. F.eks. 15...
Lxg5 16. Lxg5 Tac8.
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22... Kxh7 23. Dh5† Kg8 24. Dxf7†
Kh7 25. Dxe7 Sg6 26. Dg5 Lf3 27.
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����2	,��	7�������Med 5 af 6 er Lars Schandorff Hel-
singe en meget solid mand. I 3. runde
gav han Helsingørs førstemand, dan-
marksmetsre Sune Berg Hansen, en
ublid medfart:
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Dronninggambit / D38
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Ragozin-varianten er på mode. Den
fører til strategisk komplicerede stil-
linger med chancer for begge parter.
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Kampen om det vigtige felt e4 er
vigtigere end løberparret. Efter 12...
Lf8 13. e4 har hvid godt spil.
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Med remistilbud. Jeg havde dog på
forhånd besluttet mig for at gå hele
vejen, så længe det var realistisk.
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En typisk Ragozin-stilling. Sort hå-
ber på at få plantet en springer på d5,
men hvids pres mod bønderne på e4
og c4 giver et vist initiativ.
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Endnu bedre var nok det aktive 25.
Tc5!
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Med uklart spil.
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Eneste måde at komme videre på.
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Hvid har mægtig kompensation for
kvaliteten. To forbundne fribønder
og en aktiv stilling.
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I tidnøden går det galt for sort. Han
skulle indskyde trækket a5 med
chancer for at overleve. I stedet mi-
ster han et par bønder.
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Hvid har klar fordel.
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Sort må gå ind i slutspillet. 43... Dc1
44. c5 Le6 45. d5 gik ikke.
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Forbereder c5-c6-c7 og i fremtiden
måske c8D.
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Samtidig opgav sort. Hvid vinder
øjeblikkeligt med 50. c7 Lc4 51. Tb8
Le6 52. Sc5. Mere hårdnakket var
49... Ta6 50. Txa6 Lxa6, hvor hvid
stadig skal spille præcist. Det fri-
stende 51. d5 er ikke godt nok. Med
51... Lc4 52. d6 Lxb3 53. d7 Le6
holder sort formentlig remis. Rigtigt
er 51. c7! Lb7 52. Sc5 Lc6 53. Ld6
f6 54. Kg3, og sort er nærmest redu-
ceret til en tilskuer. En plausibel af-
slutning kunne være 54... Kf7 55.
Kf4 g6 56. f3! (56. Sxe4 Ke6) 56...
f5 (eller 56... exf3 57. gxf3 Ke8 58.
e4 Ld7 59. e5 fxe5† 60. dxe5) 57.
fxe4 fxe4 58. g3 Kf6 59. Le5† Ke7
60. Sxe4 Tf8† 61. Sf6 Lb7 62. Kg5,
og hvid vinder.
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Vi byder alle skakspillere i Dansk Skak Union velkommen til
påskens danmarksmesterskab på Hotel Hvide Hus, Aalborg, med
fine faciliteter, overnatning og fuld forplejning.

Enkeltværelse Kr. 550,- pr. pers. inkl. morgenbuffet
Dobbeltværelse Kr. 375,- pr. pers. inkl. morgenbuffet
(Booking og yderligere info via telefon, mail og hjemmeside)

Dagens varme ret, aften, kr. 98,-.
Stor påskebuffet i Restaurant Kilden på 15. etage, kr. 138,-

Herudover vil der være mulighed for at købe alle fornødenheder
som vand, øl, sandwich, kaffe og kage m.m. til favorable priser.

���������	���
� � ���������� � ������������ � �����������������
�������������������������� !����!��	�!
��	"���###�!����!��	�!
��	"$�������

�������

���� ������
N	F�"�����	���%B��F

I Helsinge Skakklubs 5-årige rege-
ringstid havde Peter Heine Nielsen
ikke tabt et holdkampparti for klub-
ben. Og da det endelig skete, i 4.
runde mod Aalborg Skakforening,
var det med manér:
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Benoni / A57

I weekenden den 14.-15. januar stod
den på dobbeltrunde i Århus. Om

Tdb1 Dd3 28. Sxc8 Txc8 29. Tc1
vinder også for Hvid.
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Det var åbenbart for svært at afstå
fra dette, som tvinger sorts konge ud
på brættet, men som Carsten ganske
rigtigt påpegede efter partiet, kunne
han have givet op efter 23. Dh5. Ef-
ter 23... Lxd6 24. exd6 taber Sort en
officer.
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Da Sort jo truer mat i én, skal der
være noget direkte. Med nogen ner-
vøsitet for, at jeg havde overset no-
get, så mente jeg dog, at det måtte
lade sig gøre at fange Sorts konge et
sted midt i den flugt, den nu bliver
tvunget ud i.
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En afgørende pointe, som jeg hel-
digvis havde set forinden. Utroligt
nok har Hvid ingenting efter 28.
Tac1† Kb5 29. Ld3† Ka4, da 30.
Dd7 giver bagslag ved 30... Lc6.
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lørdagen bl.a. matchen Aalborg
Skakforening - Helsinge. Følgende
parti er først og fremmest værd at
bringe pga. springerofferet i træk 14.
Trækket vinder forceret og er i øv-
rigt ingen hjemmeforberedelse.
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Med trækomstilling til Volga-gam-
bit. b6-varianten, som vi går ind i,
har jeg spillet nogle gange med hvid.
Senest og måske sidste gang imod
Van Wely i Amsterdam 2002.
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Eller 14. 0-0 Sxc4 15. Lxc4 Sg4, og
sort står fint.
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Fritz 9’s 14-bedste forslag(!) Nogle

træk senere ændrer den dog mening
til, at sort har afgørende fordel. Un-
der partiet og efterfølgende har jeg
ikke kunne finde noget forsvar for
hvid.
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Truer på a4, desuden hænger løbe-
ren på f4 i mange varianter.
�������������������������	�������

���

Nu er alle de sorte brikker aktive.
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Hvid to andre muligheder kan umid-
delbart forkastes: 23. Dc6 De4! samt
23. Le5 De4!, i begge varianter har
sort afgørende fordel.
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24. Dc6 Ld3! og sort vinder.
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27... Txe3† 28. Kf2 Txf3† er hurti-
gere mat.
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Matchen endte i øvrigt med 5½-2½
sejr til Helsinge.
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Et af mine fire eksemplarer af Grin-
feldova Odbrana fra 1951 var inden
for rækkevidde. Det ene eksemplar,
med smukt blåt stift bind, må jeg
have købt i 1952 eller 53. Men de tre
andre, uindbundne, anskaffede jeg i
Jugoslavien 1955. Odbrana betyder
forsvar på serbokroatisk. Bogen er
med ‘vore’ bogstaver, men resten er
udpræget serbisk. Det første forord
er af ledelsen af Beograd-klubben
Partizan. Der er skam også et brev
fra Ernst Grünfeld. Samt et forord af
forfatterne.
Dr. Trifunovic, Gruber og Bozic. Det
var den sidst nævnte, der skrev bo-
gen. Stormester Trifunovic havde
meget travlt i indenrigsministeriet,
bl.a. med Triest-traktaten. Gruber
ved jeg ikke meget om, men han er
f.eks. nummer sidst i Schlechter
Mindeturneringen i Wien 1923 (vun-
det af Tartakower foran Reti) og
næstsidst i Wien 1921 (vundet af
Sämisch foran Euwe og Breyer, der
døde i november samme år).
Efter 1. d4 Sf6 2. c4 g6 giver 3. Sc3
d5 en Grünfeld-inder, og 3. Sf3 Lg7
4. Sc3 d5 selvfølgelig også. Men
hvad med 4. g3 d5. Det kaldte man
Neo-Grünfeld, hm. Og 3. f3 d5, det
duer selvfølgelig ikke for hvid. Men
når Aljechin, der meget frabad sig at
blive kaldt hypermoderne, kunne til-
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Hvad skal Sort trække?

lade sig at spille sådan... Det er det
sidste afsnit, og det fylder kun 8 af
de 396 sider. Man kunne blive eks-
pert i 3. f3 d5 på en eftermiddag.
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Grünfeld-indisk / D70
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J. Enevoldsen - Flohr, Stockholm
1937: 7... Sc6 8. Dd2 Sxd4 9. opgi-
vet! Men 7... Sc6 er ikke særlig godt
pga. 8. Lb5.
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11. Sb5 er en solid måde at spille på
remis.
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Stopstop! Det må tabe... Vejen er
meget smal, men Julio Bolbochan
løst altså problemet mod Harald
Enevoldsen: 15... De7! Det har jeg
stolet på lige siden, og der er en hel
masse taktiske fiduser. Jeg var fri-
stet til at tage 3. f3 på repertoiret, for
i Sämisch-varianten i Kongeindisk
kan undertiden Se2-c3 være prak-
tisk Jeg har faktisk 100% med 3. f3,
et eneste parti, mod hollænderen
Scholl.
Ved nærmere eftersyn kan jeg ikke
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se noget godt for Sort efter 15... De7
16. Lh6. Måske var det det, Pierrot
blev bange for. Han er en solid spil-
ler, der ikke plejer et tabe partier, men
her havde han en dårlig turnering.
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Endelig er Hvid klar til f4. Sort må
slå, men bagefter finder han ikke
noget forsvar.
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Hæsligt. Men 22... Dd6 23. Df2 vir-
ker også betænkeligt.
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Det lykkes Sort at holde e-bonden
tilbage, men han får et håbløst slut-
spil. 26... Sd7 27. Txf7var værre.
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Omsider. 34 træk ventede den på b6,
der vel er lige så dårligt et springer-
felt som b3, ifølge Tarrasch.
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Men Trifunovic & Co. havde skam
to ‘beviser’ for, at Crni ima dobru
igru, hvilket vil sige, at Sort har godt
spil. Det andet var Enevoldsen -
Heinicke, Oldenburg 1949. (Det
kendte Bolbochan formodentlig, han
var en meget flittig mand). Efter 14.
h3 gik Sort ikke hjem med løberen:
Dh4!? det kommer vi til senere.
Sort vandt i flotteste stil. Jeg har selv
været med til et analysere det med
Harald Enevoldsen, men noget klart
kom vi ikke til.
Harald var ikke altid heldig med sine
forbedringsforsøg. Eksempelvis i
København 1950 mod Hartvig Niel-
sen:
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Og nu...
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... i stedet for 12. fxe5 som i Ene-
voldsen - Heinicke.
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Sort har trusler mod den hvide
konge, og det hvide centrum er svagt.
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Og Sort vandt hurtigt.

Her kommer lille jeg ind i billedet, i
klubholdmesterskabet for Køben-
havn 1953. Partiet står i 50 udvalgte,
hvor man er velkommen til at læse
to sider kommentarer. Her vil jeg kun
lige komme med en enkelt korrek-
tion:
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Mod 20. Dg3 Taf8 21. Sf3 Sxc3 22.
Dxf2 angav jeg Sxa2† fulgt af Sb4,
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hvilket er chancerigt, men ikke helt
afgørende. Stærkere er imidlertid
22... Scxe2† 23. Txe2 Da6 24. Te3
Txa2 25. Ta3 Dc4† 26. Kb1 Dc2†
27. Ka1 Dxe4 28. Tc1 Dxd5 med
gevinststilling for Sort.
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Den jugoslaviske bog har endnu et
Enevoldsen-parti fra Dubrovnik. Det
er selvfølgelig stadig H., Jens var slet
ikke med på holdet. Men 9.... a6 kan
vist ikke være Lodewijk Prins’ al-
vorlige mening!
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Et eneste fritræk, så går Harald ber-
særk. En anden god udnyttelse er 10.
Kb1 med ideen 10... e5 11. d5 Sd4
12. f4 Lg4 13. Tc1!
�������������
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���	�����
���������

����������

Hvid har mere angreb end Sort, trods
prydplanten på d4. Nå, helt så enkelt
er det ikke, og Harald blev narret.

Men vi må tilbage til Skakbladet for
august 1949. Efter Bjørn Nielsens
død i maj var juli mindenummer, og
august var således det første normale
nummer under Jens Enevoldsens
redaktion, der kun kom til at vare et
halvt år. Her er der bl.a. en artikel af
Euwe om åbningsspillet i Euwe-tur-
neringen, og her fremhæves den
store betydning af Harald Enevold-
sens parti mod Hartvig Nielsen:
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. f3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sb6 6. Sc3 Lg7 7. Le3 0-
0 8. Dd2 Sc6 9. 0-0-0 e5 10. d5 Sd4
11. f4 Lg4 12. Te1 c5 13. h3 Ld7 14.
fxe5 Lxe5 15. Sf3 Sxf3 16. gxf3 Sa4
17. Sxa4 Lxa4 18. f4 Lc7 19. Df2
med stor fordel. Men fire sider læn-
gere fremme, i sine kommentarer til
sit eget parti mod Heinicke, Olden-
burg 1949, gør Jens Enevoldsen op-
mærksom på, at det hele skyldes, at

Hartvig spillede en gal trækfølge.
Rigtigt er 11. (f4) c5!, og det fik
Hartvig altså revanche med året ef-
ter. Men hvem ved, om Prins læste
Skakbladet. Han kendte nok kun
Euwes version og spillede altså det
lidet effektive 9... a6 i Dubrovnik
1950. Euwe havde foreslået en an-
den udvej, 9... Sa5, det står hos
Trifunovic: 9... Sa5 10. b3 Dd6? 11.
Sb5 Dc6† 12. Kb1 a6 13. Sa3, og
Sort taber en officer, Bartosek - Kate-
tov, Prag 1943.
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JE accepterer uden videre, at 14...
Ld7 15. Sf3 er gunstigt for Hvid.
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Denne stilling er jeg vendt tilbage til
adskillige gange i årenes løb. Den er
en slags kombinationsøvelse. Aller-
først slår vi fast, at kvalitetsofferet
15. hxg4, som Jens nævner, ikke
duer, heller ikke med forberedelsen
15. Lg5.
����������

– Sort går ikke i fælden. Det nærlig-
gende f5 taber en officer efter 16.
Lg5 Dh5 17. Lf4 med truslen Th2.
Det betyder bare, at f5 ikke duer.
Men er f6 nødvendigt? Hvorfor ikke
a6 med det samme? Eller e5?
����������������	

Og her eller i næste træk er Ka1 vir-
kelig interessant!!
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Nu var det meningen at bytte et par
gange på e2 og derefter låne en bonde
på c5. Det er vist det, der hedder at
undervurdere modstanderen.
����������

Jens angiver nu 19. Sc3 Ld7 med
godt spil for Sort. Dette som en slags
forklaring på, hvorfor han modtog
offeret.
Det er meget uklart! Jeg spiller 20.
Le2 Sxe2 21. Scxe2 og har ikke blot
truslen på c5, men også Sf3 med
muligheden g4.
������
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– Der var endnu tid for Hvid til at
erkende. Den bedste modchance be-
stod i 20. Ld3 Lxg2 21. Se6 med
vanskelige problemer og formodent-
lig lige chancer.
BL: Måske kan der påvises fordel
for Sort efter 20. Ld3 Lxd3† 21.
Dxd3 Lxd4, men Hvid får brikkerne
i spil.
	��������

– Hvid opdager nu, at han ingen træk
har. Han kan ikke bekvemme sig til
at gå ind i det noget ringere slutspil
efter 21. Ka1 Sa4 22. Sd4, hvilket
vel var det mindre onde.
BL: Jeg er slet ikke med. Jeg føler
mig som en dreng på 14 år. Hvor er
den dræbende dobbeltskak efter 21.
Ka1! Sa4 22. Se3 Sxb2 23. Sxf5?
Til venstre for a3 eller neden for c1?
Hvis meningen er 22. Se3 Df4, så er
det ikke helt klart efter 23. Tc3.
	�������������		���	���	�	�������
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– En uundgåelig afsluttende fejl.
Dårlig stilling og tidnød har lagt
mangen mand hurtigt i graven.
Skriver JE. Men han foreslår ikke
noget andet træk.
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Det er simpelthen et brandparti af den
tyske mester. Om det har nogen be-
tydning for åbningsteorien, ved jeg
ikke. Efter 14... Dh4 truer Lg3, så
15. Kb1 er nok rigtigt. Derefter ved
jeg ikke mere! 15... a5 16. Tc1 a4
17. Lf2 Dh5 18. Sb5 er vildt. Men
vist udmærket for Hvid. 15... a6 16.
Tc1 Tac8 eller Tfe8, det er alt-
sammen meget uoverskueligt. Sort
har et trafikproblem på d7: hvis
springeren bruger feltet, har løberen
ingen retræte.
Men stillingen har stadig ikke røbet
sine hemmeligheder. Og her i slut-
ningen af 2005 tog jeg fat på at ana-
lysere på ny. Jeg kunne egentlig godt
lide Jens Enevoldsens træk 21. Sf3.
Hvad er det ved at have en officer i
overvægt, hvis højre hjørne ikke
deltager? Nå, men efter 21. Sf3 Sa4!
med den smukke pointe 22. Sxe5
Dxe5!, hvorfor ikke 22. Sh4. Efter
22... Dg5 23. Sxg5 går det vist ud-
mærket for Hvid. Men Sort spiller
selvfølgelig 22... Dd7, og her duk-
kede vanskelighederne op, f.eks. 23.
Ld3 Dxd5 24. Tcd1 Tad8 25. Lxe4
Dxd2 26. Txd2 Txd2 27. Le3 Td7

28. Lc1 Lg3! og det er nederdræg-
tigt uheldigt, lige som Hvid er ved at
have organiseret styrkerne, taber han
randspringeren eller den smukke lø-
ber.
Men vil Sort stå af i 3. træk kan man
da bare spille 3... e5!? (4. dxe5 Sh5,
H. Enevoldsen - Ragozin, vi så skam
på det i Skakklubben Niemzowitsch,
og det var mange år før Leko blev
født).
Det er kendt, at Nimzo anså lillebror
Harald for et større talent end Jens.
Han var meget tidligt en fiks takti-
ker, men i de store strategiske linier
kunne han fare vild. Om han var en
god psykolog, ved jeg ikke rigtig,
men Christian Poulsen ‘Plovjernet’
havde han krammet på. Til gengæld
kunne han ikke med Eigil Pedersen.
Derfor blev han ikke vinder af tre-
kampen i 1951. I en hollænder of-
rede Eigil ‘bare’ en bonde, og hvis
Harald ‘bare’ havde slået den, var
han formodentlig blevet danmarks-
mester. Og i 58, da han sidste gang
var med i DM, skulle han bare have
ladet være med at pleje og opmuntre
den frygteligt nervøse Børge Ander-
sen...
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Af Thorbjørn Rosenlund

I årene op til Anden Verdenskrig
hævede Jens Enevoldsen flere
gange den danske rekord i blind-
simultan, senest i Roskilde 1939,
hvor han på ca. 12 timer gennem-
førte 24 samtidige partier med sco-
ren 13 gevinster, 11 remis, 0 tab.

Det tyske overfald på Polen, der
udløste den erklærede krig, blev
indledt, mens den europæiske
skakelite deltog i skak-OL i Argen-
tina. Turneringen blev spillet fær-
dig, en af de danske deltagere
valgte at forlade holdet og rejse
hjem, to fulgte straks efter afslut-
ningen, mens de tre sidste, her-
iblandt Jens Enevoldsen, valgte at
se tiden an i Argentina. Efter nogle
måneder tiltrådte han den farefulde
hjemrejse, men var klar til DM
1940 i Randers – og et erstatnings-
krav mod Dansk Skak Union på
600 kr. Enevoldsen fik delvis med-
hold i Byretten, men DSU appelle-
rede til Landsretten og vandt.

Blandt dem, der tog permanent
ophold i Argentina, var den polske
stormester Miguel Najdorf. Blind-
simultan var en af måderne at slå
sig igennem på, og i 1943 satte han
verdensrekord med 40 partier, en
bedrift han overgik to år efter kri-
gen med 45 partier. Siden er det i
1960 overgået af ungareren Janos
Flesch med 52 partier, men der er
usikkerhed om de præcise regler.
Samme år spillede amerikaneren
George Koltanowski 56 blind-
partier på blot ni timer, men vist-
nok i træk og ikke simultant.

Jens Enevoldsens danske rekord
holdt 47 år indtil Jacob Øst Han-
sen i 1986 på 13 timer og 14 mi-
nutter gennemførte 25 partier si-
multant med scoren: 19 gevinster,
4 remis, 2 tab. Øst Hansens rekord
holdt til gengæld kun til 25. april
1987, hvor helsingoraneren Ole �



�� ���� B�B�1

v/ Steffen Pedersen

Den britiske enklave Gibraltar dan-
ner rammen om en af de mere spæn-
dende åbne turneringer på den euro-
pæiske skakscene, Gibtelecom Ma-
sters. I år var navne som Shirov,
Akopian, Short og Bologan på start-
listen, og ved blandt andet en for-
øgelse af den samlede præmiesum
fra £30.000 til £65.000 lover arran-
gørerne, at turneringen næste år bli-
ver endnu stærkere.

Turneringen fik en suveræn vin-
der i den bulgarske stormester, Kiril
Georgiev, der imponerede med 8½
point af 10 mulige – en usædvanlig
høj score i en turnering af denne
kaliber, og det var da også et helt
point mere end Short og Sutovsky
på de næste pladser.

Blandt mange fine partier blev det
følgende døbt ‘Pearl of Gibraltar’:
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Selv blandt stærke spillere sker det,
at partiet tidligt får en original ud-
vikling. Her er 6. Sgxe4 Sxe4 7.
Sxe4 Dh4 8. Dd3 (Sort udligner
nemt efter 8. Sc3 Dxd4) 8... d5 9.
cxd5 Sb4 10. Db1 Lf5 11. Sd6†
cxd6 12. Dxf5 g6 13. Df4 Sc2† 14.
Kd1 Dxf4 15. Lxf4 Sxa1 16. e3 et
spændende alternativ fra Smirin -
Johannessen, Istanbul OL 2000.
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Positionelt står hvid fint, og får han
lov til at udvikle sig stille og roligt
kan sort få problemer med sine frem-
skudte bønder. Det problem løses
med et kreativt dobbelt bondeoffer.
�����������������������������

Så er det hvid, der har den dårlige
bondestilling, men det har kostet to
bønder. Er investeringen rentabel?
Næppe efter en rolig fortsættelse, så
sort fortsætter energisk, mens hvid
ikke helt kan beslutte sig til, hvil-
ken side han skal rokere til.
�����������	���
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12. Lg1 Ld6 13. Dd3 Dg5 virker
som en nærmest umulig stilling at
vurdere i praksis men både 14. h4!?
Se5 (14... Dh6 15. e4) 15. Dd4
Dxg3† 16. Lf2 og 14. e4 Sxh2 15.
Kd1 Lxg3 16. Kc2 virker som spil-
lelige fortsættelser for hvid.
�	���������������������������
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Det er ganske forståeligt, at hvid er
tøvende med at rokere langt. Et tårn
i den halvåbne b-linje i kombina-
tion med de stærke løbere udgør en
farlig trussel.
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Efter 16. Tb1 Lc5 får hvid ikke så-
dan lige rokeret.
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Heromkring begynder hvid at for-
svare sig dårligt. I første omgang
virker 17. Dd4 Kf8 18. 0-0 bedre.
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Og dette gør det endnu værre. 19.
Tf5 var nødvendigt. Sort må spille
19... De3 og har glimrende kompen-
sation i form af løberparret og hvids
dårlige bondestilling, men noget helt
konkret er der vidst ikke.
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Sorts fortsættelse er mindre gennem-
skuelig efter 20. Tf3, men 20... Td2
21. Db1 Txh2†! 22. Kxh2 Dh6† 23.
Kg1 Lc5† 24. Tf2 Df6 vinder.
	��������	���	���������������

Hvid taber afgørende materiale, da
direkte mat kun kan undgås ved 22.
Dd4. For eksempel bliver hvid sat
mat efter 22. Kxh2 Dh5† 23. Kg1
Lc5† 24. Kf1 Dh1 mat!

Bøgh Larsen øgede til 28 samtidige
partier, som han gennemførte på 14
timer og 15 minutter med scoren:
19 gevinster, 2 remis, 7 tab.

Bent Larsen kan naturligvis også
spille blindt. I 1957 arrangerede
Vesterbro Arbejder Skak, der netop
var tilsluttet Dansk Skak Union, et
københavnsmesterskab i blindskak,
som Larsen vandt med maksimum
foran Jens Enevoldsen, Børge An-

dersen, Einar Andersen, Finn Peter-
sen, John Tornerup, Poul Martins
og Einar Auchenberg. Turneringen
gav anledning til stor presseomtale
– men ikke i Skakbladet.

Med den første Melody Amber
turnering tilbage i 1992 førtes blind-
skakken ind i computeralderen, og
det skal blive spændende at følge
Peter Heine Nielsen mod verdenseli-
ten i 15. Melody Amber Cup i marts.
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Fransk parti.
Rubinstein-varianten.
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Alekhines forsvar.
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Kongeindisk forsvar.
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Modtaget dronninggambit.
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Siciliansk parti.
Boleslavskij-varianten.
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Katalansk dronninggambit.
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Siciliansk parti.
Morra-gambit.
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Slavisk dronninggambit.
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Dronninggambit.
Afbytningsvarianten.
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Kandidatturneringerne i 1950’erne
var store og drabelige turneringer,
hvor de stærkeste stormestre kæm-
pede om retten til at udfordre ver-
densmesteren. Afhængigt af delta-
gerantallet spillede man dobbelt- el-
ler firdobbeltrundigt, så de største
turneringer nåede op på 28 runder.
Turneringsbøgerne fra denne pe-
riode i VM-historien hører blandt de
klassiske værker i skaklitteraturen
(Budapest 1950, Zürich-Neuhausen
1953, Amsterdam 1956 og Bled-
Zagreb-Beograd 1959).

Den sidste af disse store turnerin-
ger, inden man gik over til at afvikle
kandidatturneringen som matcher,
foregik i Willemstadt på den hol-
landsk-vestindiske ø Curaçao i 1962.
Mærkeligt nok er der aldrig før ud-
kommet en officiel turneringsbog,
men det er der nu rådet bod på, idet
den hollandske stormester Jan Tim-
man har påtaget sig at genfortælle
historien.

Det er der kommet en glimrende
bog ud af, ikke mindst fordi Tim-
man kommer ind på nogle af de le-
gendariske fortællinger, der knytter
sig til denne turnering. Desuden er
der et rigeligt udvalg af fotos fra og
omkring turneringen – helt originale
billeder, som bl.a. stammer fra pri-
vate samlinger og aldrig har været
offentliggjort før. Alene denne bil-
ledsamling er næsten hele bogen
værd.

Petrosjan vandt efter en tæt op-
løbskamp foran Keres og Geller.
Fischer kom ind på 4. pladsen foran
Korchnoi, mens Benkö og især Fi-
lip og Tal blev hægtet af. Mange

havde håbet, at Fischer kunne bryde
den sovjetiske dominans. Det gjorde
han dog ikke ved denne lejlighed. I
stedet begyndte han at tale om en
russisk (sovjetisk) konspiration, som
gik ud på, at russerne gennem aftalt
spil fik det arrangeret således, at der
altid ville være en russisk sejrherre
(det skal lige tilføjes, at dengang
under den kolde krig var Rusland
og Sovjetunionen ofte synonymer,
hvilket forklarer Fischers sprog-
brug).

Remis-aftaler
Konspirationen bestod for det første
i, at Petrosjan, Keres og Geller (in-
gen af dem var russere) på forhånd
havde aftalt at spille remis i deres

indbyrdes partier. Derved fik de hver
især trukket otte partier ud af kam-
pen, og det kunne der være god
grund til i en langstrakt turnering
over 28 runder i den tropiske varme.

Det må i dag anses for godtgjort,
at der var en sådan aftale. Om det så
var en fordel eller ej, kan diskuteres.
Hvis en spiller, som f.eks. Fischer
gjorde det 8-10 år senere, vinder det
ene parti efter det andet, ville en
remisaftale blandt konkurrenterne
ikke være særlig nyttig i forfølgel-
sen. Men i denne specifikke kontekst
gjorde den gavn. De hårdt kæm-
pende og kompromisløse spillere
som Korchnoi og Fischer kunne ikke
stå distancen.

En pudsig episode opstod, da

Af Erik André Andersen
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Keres i 25. runde kom i tabsstilling
mod Petrosjan. Som følge af remis-
aftalen måtte Petrosjan ‘undlade’ at
vinde partiet, og det var naturligvis
et af de punkter, Fischer (med rette)
slog ned på. Solidariteten blandt
konspiratorerne var dog ikke større,
end at Petrosjan og Geller opsøgte
Benkö for at hjælpe ham med at ana-
lysere hængepartiet mod Keres(!) til
gevinst i næstsidste runde.

Konspirationen skulle for det an-
det have bestået i, at én af de sovje-
tiske spillere skulle agere syndebuk
og tabe til sine sovjetiske kolleger.
Da Korchnoi i 3. turnusrunde netop
tabte til Petrosjan, Keres og Geller,
anså Fischer det som et bevis for sin
påstand. Men denne del af konspi-
rationsteorien kan næppe godtages,
og Korchnoi har kategorisk benæg-
tet det.

Nyt match-system
Ikke desto mindre fik Fischers an-
klager den skakhistoriske betydning,
at hele systemet omkring kandidat-
turneringernes afvikling blev om-
lagt, så der fremover blev spillet ef-
ter knockout-systemet gennem par-
vise matcher. At Fischer så selv i en
periode valgte at boykotte det sy-
stem, som var skræddersyet til hans
krav, er en anden sag.

Denne lille konspirationshistorie
er blot en enkelt af legenderne om-
kring Curaçao 1962, og Timman
kommer ind på flere af fortællin-
gerne i sin udmærkede bog. Man kan
egentlig ikke sige, at han tilføjer ny
viden, for det meste er allerede kendt
gennem bl.a. Bradys Fischer-bio-
grafi, Korchnois selvbiografi og se-
nest Kasparovs fjerde bind i hans
skakhistoriske værk. Det udmær-
kede ved Timmans bog er, at histo-
rierne her sammenfattes i et enkelt,
let læseligt værk.

Alt ikke med
Dog kan man få indtrykket af, at
Timman måske har taget sig opga-
ven lidt for nemt. At turnerings-
vinderens hustru Rona Petrosjan in-
trigerede i kulissen, bliver blot an-
tydningsvis berørt. Partikommen-
tarerne er for så vidt udmærkede,

men kunne efter min mening godt
være mere udførlige. Men her er man
måske blevet forvænt efter at have
læst Kasparovs store skakhistoriske
fremstilling, hvor netop partikom-
mentarerne udmærker sig ved dybt-
gående analyser.

Jeg er heller ikke sikker på, at Tim-
man har fået ordentlig fat på hele
stoffet. At Benkö på ‘uforklarlig’ vis
tabte på tidsoverskridelse i sidste
runde mod Geller, således at Geller
kom op på en delt 2. plads, giver ikke
Timman anledning til nogen over-
vejelser, selv om der er historier
fremme om, at Benkö blev bestuk-
ket til at tabe. Det ville være interes-
sant, om Timman, når han nu har
taget proppen af flasken med kon-
spirationsteorier, havde lavet lidt
mere detektivarbejde m.h.t. rygterne
om de afgørende sidste runder.

I beskrivelsen af partiet Tal - Keres
fra 16. runde, som indeholdt overra-
skende kombinatoriske vendinger,
anvender Timman bl.a. Tals referat
af partiet i hans selvbiografi, og Tim-
man spekulerer over, hvordan Keres
mon ville have reageret på en kritisk
angrebsfortsættelse (20. Dh5 i ste-
det for 20. Df3). Det kan her næv-
nes, at Keres faktisk selv har givet
en forklaring på, hvad der skete, og
hvad han tænkte på at gøre imod 20.
Dh5, idet han har kommenteret par-
tiet udførligt i bogen ‘Sto partij’ (100
partier), som udkom på russisk i
1966. Når Timman andre steder i
bogen henviser til russisksprogede
kilder, skulle man tro, at han også
kender dette værk. Men det gør han
åbenbart ikke, og det skal være ham
tilgivet, for den russiske udgave er
en næsten identisk, men vel at mærke
opdateret version af Keres’ ‘Aus-
gewählte Partien’, som kun går op
til 1958.

Alt i alt er Timmans bog en ud-
mærket fremstilling af både turne-
ringens forløb og begivenhederne
omkring turneringen, og jeg synes,
det er godt (omsider!) at have en så-
dan fremstilling af en betydnings-
fuld skakhistorisk begivenhed, som
ikke tidligere har været udgivet i
samlet form med både kommente-
rede partier og baggrundsstof. Og lad

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: Søren Peder-
sen, sunshine@mail.tdcadsl.dk.

mig endnu en gang fremhæve de
mange originale fotos, bl.a. af
Fischer, der spiller skak med Tal,
mens denne ligger i sygesengen på
hospitalet efter at være udgået af tur-
neringen. Hvem har set det før?

Jan Timman: ‘Curaçao 1962. The
Battle of Minds that Shook the Chess
World. A fresh look at the games of
the legendary Candidates Tourna-
ment.’ New in Chess, the Nether-
lands 2005, 216 sider.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 4 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 5 træk.
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Mat i 3 træk.
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Hvid trækker og vinder.
(Studien er korrigeret).
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Løsninger indsendes til Skakbladets
redaktion senest fredag 31. marts.

Løsninger til nr. 1/2006
13306: En af de ældste europæiske
(ikke arabiske) skakopgaver af mo-
derne ‘udseende’. Forfatteren, der
kalder sig Bonus Socius (et pseudo-
nym), levede i 1200-tallet! Om han
blot har samlet opgaverne eller har
komponeret nogle af dem er uklart.
1. Thg7. Formålet med mange op-
gaver er ganske enkelt at drive gæk
med løseren. Hyppigt var de gen-
stand for væddemål. Komponisten
bestræbte sig for at konstruere for-
førelser, dvs. løsningsforsøg, der kun
kunne gendrives på én måde som
derfor let overses. Nøgletrækket
måtte aldrig være nærliggende.
Forførelser: 1. Kc2? og 1. Ke2? Gen-
drivelse: 1... Sf7! Adskillige opga-
ver i gamle numre af Skakbladet er
uløselige, fordi forfatteren har over-
set en opfindsom gendrivelse, især i
flertrækkere.
13307: 1. Lb1 Kxb1 2. Dh1‡. Visse
træk er vanskelige at få øje på. En-
hver ærlig skakspillers erfaring!

Dertil hører de lange diagonaltræk,
hvor Le4 oven i købet skygger.
13308: 1. h7† Kh8 2. f7 Kg7 3.
h8D!† Kxh8 (eller 3... Kxg6 4.
Dg8‡) 4. f8D!‡. En ganske let anret-
ning af miniaturernes moderne me-
ster, Dr. Werner Speckmann (1913-
2001).
13309: 1. Th1 Le8/Ld7 2. Db1 Lb5
(2... L~ 3. Db4‡) 3. Dg1‡. Med den-
ne opgave vandt Frank Healey 1.
prisen ved en turnering i Bristol i
1861. Kun for meget øvede er nøg-
letrækket let at finde. Dg6-b1-g1
kræver, at Td1 gør  plads. Kaldes
Bristol-temaet.
13310: 1. Le6 fxe6 2. Df7, 1... Lxe6
2. Dc3, 1... Txe6 2. Dg2, 1... dxe6 2.
Lb8, 1... Ld5 2. Lxd5, 1... ~ 2. Tf6.
Gerald Frank Anderson (1898-
1983), flittig og alsidig britisk kom-
ponist og dommer.
13311: Ved USA-mesterskabet
1978 opstod en stilling næsten mage
til. Det viste sig, at Bron havde be-
handlet den i en studie 30 år tidli-
gere! 1. Kf7 h6 (1... Sh6† 2. Kf8
Sg8 3. Sg4 og lign. vendinger) 2.
Sd5 Kh7 3. Sc7 Kh8 4. Se8 Kh7 5.

Ke6 Kh8 6. Kd6 Kh7 7. Kd7 Kh8 8.
Ke6 Kh7 9. Kf7 Kh8 10. Sc7 Kh7
11. Se6 Kh8 12. Sf8 Sf6 og vinder.
Tema: Dominans og tempomanøv-
rer.

Et miniature-eventyr
Miniaturer er skakopgaver bestående
af maksimum 7 brikker – eller par-
tier på op til et par af tyve træk. I
2002 udgav Dansk Skakproblem
Klub, stiftet 14. januar 1932, første
bind af planlagte to med udvalgte
miniaturer af 100 danske komponi-
ster. Af førstnævnte slags forstås.
Jeg tog fat: De fleste var rene lække-
rier, så var der nogle få, der krævede
noget så selvplagerisk som arbejde.
Til sidst var der et uhyre tilbage, en
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såkaldt søslange. Det drejer sig om
en selvmat i 51 træk! Efter måne-
ders tilløb fik jeg ondt i hovedet –
og noget jeg sidder på. Jeg skrev et
bønfaldende brev til redaktør
Schmidt om tilskud til panodil. Han
var kold og afvisende: Du er ikke
medlem, så du må lide! Pludselig en
eftermiddag gav opgaven sig, pinen
forsvandt, og jeg blev medlem.

Er der masochister blandt læserne,
kan jeg kun anbefale et medlemskab
af Dansk Skakproblem Klub inkl.
kvartalsbladet Thema Danicum fyldt
med søde oplevelser og selvskabte
plager.

2005 Total
Maximumum 113 1831

Andersen, Peter Munk, Thisted 13 441
Danstrup, Niels, Århus N. 113 1811
Guldager, Børge, Fredericia 83 873
Hansen, Børge, Viby J. 28 55
Hansen, Erik, Helsingør 107 1714
Hansen, H.C., Roskilde 43 1681
Kristensen, Bent O., Højbjerg 94 1346
Larsen, Hans A., Hillerød 71 1088
Michelsen, Sven, Esbjerg 81 1372
Nielsen, Jens Hartung, Brønshøj 68 68
Pedersen, Carl Åge, Søborg 104 818
Rønø, Poul Erik, Værløse 108 1444

Schmidt, Leif, Rødovre 68 1599
Sørensen, Preben, Hedensted 113 894
Aaskov, Jørgen, Vejle 14 14

Redaktionen er opmærksom på, at løsere, der
nærmede sig de 1000 point, der udløser en
præmie, blev stillet uheldigt ved beslutningen om
at genstarte turneringen fra og med nr. 1, 2006.
Vi vil kompensere med præmier pr. kulance og
beder desuden løsere, der direkte mener at have
præmier til gode eller er uenig i de tilmålte point,
om at tage kontakt med Skakbladets redaktion.

Skakbladets Problemskak, løserturneringen 2005, nr. 1-9

v/ Kaare Vissing
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Alle kan deltage i denne
turnering, hvor man gennem
tilmeldingen forpligter sig til
ikke at benytte computer til
analyser.

Der er ingen kontante præmier,
men forhåbentlig en masse
spændende partier med nye
modstandere. Turneringen
starter ca. 1. april.

Tilmelding til undertegnede
senest den 20. marts.
Indskuddet, som er på 50 kr.,
indsættes samtidigt på
girokonto 4950356 eller
6426-4950356 hvis du
benytter PC-bank.

Bemærk: Dette er nu den
eneste åbne danske EMT.
Tilmeldingerne til 7-mands
grupperne er stort set gået i stå,
så fremover henvises interesse-
rede til ICCF’s turneringer.
Senere på året starter DM 2006
og Veteran DM 2006 (for
spillere over 50 år).

Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10,
8000 Århus C
Tlf. 86 19 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk
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I Skakbladet nr. 1, 2006 spø’r min
landsmand Jørgen Aaskov, om 44
træk uden slag ef en brik er rekord.
Det er det langtfra!

I partiet Filipowicz - Smederevac,
Polanica Zdroj 1966 blev der spillet
70 træk uden slag. Partiet blev på
dette tidspunkt erklæret remis pga.
50-træks reglen.

Set i Ken Whyld: Guinness chess,
the records. 1986. Det er 20 år siden
bogen udkom, så rekorden kan ud-
mærket være slået siden da!

Hans Rasmussen

I givet fald er er der vel tale om to
rekorder. Nemlig ‘remisparti med
seneste 1. slag af en brik’ og ‘ge-
vinstparti med seneste 1. slag af en
brik’. For i modsætning til Filipo-
wicz vandt Jørgen Aaskov jo faktisk
sit parti! red.
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Selvmat i 51 træk.

Løsningen i kun 29 træk blev publi-
ceret i Thema Danicum, januar 2006:
1. Tc8† Ka7 2. Da2† Kb6 3. Tf6†
Kb5 4. Tc5† Kb4 5. Dc4† Ka3 6.
Ta6† Kb2 7. Dc1† Kb3 8. Tc3† Kb4
9. Da3† Kb5 10. Tb3† Kc4 11. Da4†
Tb4 12. Sd6† Kc5 13. Da5† Tb5 14.
Da3† Tb4 15. Ke6 Kd4 16. Db2†

(eller 16. Da1†) 16... Kc5 17. Dc3†
Tc4 18. De3† Td4 19. Kd7 (eller 19.
Ke7 / 19. Kf7) 19... Kd5 20. De6†
Kc5 21. Df5† Td5 22. Df2† Td4 23.
Ke8 Kd5 24. Tb5† Ke6 25. Se4†
Td6 26. Tc6 Txc6 27. Da2† Tc4 28.
Da6† Tc6 29. Dc8† Txc8‡

H. Larsen
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Løsninger til
taktikøvelserne side 21

En taktisk afgørelse finder underti-
den sted allerede i åbningsfasen!

1. Albert Becker, AUT
Holger Norman-Hansen, DEN

Landholdsturneringen i München
1936. (1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4
4. Sxe4 Sd7 5. Sf3 Sgf6 6. Ld3 Sxe4
7. Lxe4 Sf6 8. Ld3 Le7 9. De2 0-0
10. Lg5 b6).

Man skal være godt udsovet før
et vigtigt parti! 11. Lxf6 Lxf6 12.
De4. 1-0.

2. Efim Bogoljubow
Nikolaj I. Grekov

Kiev 1914. (1. d4 d5 2. Sf3 Lg4 3.
Se5 Lh5 4. c4 dxc4 5. Sc3 Sd7 6.
Sxc4 Sb6 7. Db3 Dxd4 8. e4 Sf6 9.
Le3 Dd7).

10. Lxb6! axb6 11. Sxb6, og sort
foretrak at opgive: 11... cxb6 12.
Lb5. 1-0.

3. Nikolaj V. Krogius
Kaarle Ojanen

Helsingfors 1951. (1. e4 c5 2. d4
cxd4 3. Sf3 e5 4. c3 dxc3 5. Sxc3
d6 6. Lc4 h6).

Sort har jo i nogen grad forsømt
sin udvikling! 7. Lxf7†! Kxf7 8.
Sxe5† Ke7. En anden vej, der også
fører til kongens fald, er 8... Kf6. I
så fald må hvid ikke køre på auto-
piloten med 9. Df3†? Kxe5 10. Df4†
Ke6 11. Df5† Ke7 12. Sd5† Ke8
13. Dg6† Kd7 14. Df5† Kc6 15.
Sb4† Kc7 og evig skak! Nej, med
kongen på f6 vinder hvid kun med
9. Dd4! Ke7 (eller 9... De8 10. Sd5†
Ke6 11. Sc7†) 10. Sg6† etc.

9. Sd5† Ke6 10. Dg4† Kxe5 11.
Df4†? Ikke en afgørende fejl, bare
sjusk. Den korteste vej til succes var
11. Lf4†! Kxe4 12. Sc3† Kd3 13.
0-0-0† Kc4 14. De2† Kb4 15. Db5
mat. Men også finnen er holdt op
med at regne: 11... Ke6? Det sejeste
var 11... Kd4 12. Le3† Kc4 13. Tc1†
Kb5 14. e5 Da5† 15. Kf1 samt mat
i fem træk. 12. Df5 mat. 1-0.

4. A. A. Mazukevitj
Bodisko

Tula 1958. (1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3.
c4 Sb6 4. c5 Sd5 5. Sc3 Sxc3 6.
dxc3 d6 7. Lg5 dxe5 8. Db3 Le6 9.
Dxb7 Sd7 10. b4 f6 11. Le3 Kf7 12.
Sf3 Dc8 13. Dc6 a6).

14. Dxe6†!! Et dronningoffer
vækker altid jubel. 14... Kxe6 15.
Lc4† Kf5 16. Sh4† Ke4. Eller 16...
Kg4 17. Le2† Kxh4 18. h3 etc. 17.
Ke2. Mat påfølger snarest. 1-0.

5. Jan Hein Donner
Hans Bouwmeester

Amsterdam 1948. (1. e4 c5 2. Sf3
Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3
d6 6. Le2 e5 7. Sb3 Le7 8. f4 0-0 9.
f5 Db6 10. Lg5).

Der er meget at lære, inden man
kan blive stormester: 10... Sxe4! Så
fik han lært det! Og opgav efter at
have set: 11. Sxe4 Db4† 12. Sbd2
Lxg5 13. Sxg5 Dh4† med ruinering
af den hvide stilling. 0-1.

6. Freysteinn Thorbergsson
Ingvar Asmundsson

Island 1960. (1. d4 d5 2. c4 c6 3.
Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4 5. a4 Sa6 6. e4
Da5 7. Ld2 Db4 8. Se5 Le6 9. d5
cxd5 10. exd5 Sxd5 11. Lxc4 Dd6
12. Lb5† Kd8).

En ganske gedigen fortsættelse er
13. Sxd5 Dxe5† 14. Se3. Dårligere
for sort er 13... Lxd5 14. Lf4 Db4†
15. Kf1 e6 16. Sxf7† etc., eller 13...
Dxd5 14. La5† b6 15. Lxa6 bxa5
16. Lb7. Men de sorte brikkers vir-
var muliggør også 13. Sc4! Dc5. Det
bedste var nok 13... Sxc3, som dog
efter 14. Sxd6 Sxd1 15. Sxb7† Kc7
16. Tc1† ligeledes giver hvid vind i
sejlene: 16... Kb6 17. Lc6 eller 16...
Kxb7 17. Lc6† Kb8 18. Lf4† Sc7
19. Kxd1.

14. Le3 Db4 15. 0-0. Nu kan lø-
beren ikke reddes, da 15... Sac7 16.
Sa2 koster dronningen. 1-0.

7. David J. Strauss
Richard Robinson

US Open, Pasadena 1983. (1. Sf3
Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. d4 d6 5.
e4 0-0 6. Le2 e5 7. Le3 Sc6 8. d5

Se7 9. Sd2 Sd7 10. f3 f5 11. g4).
11... fxg4! 12. fxg4 Sxd5! 13.

Lf2. Der truede jo 13... Dh4†. Men
sort kan genbruge truslen: 13... Se3!
14. Db3 Sc5. Og pludselig går også
damen tabt. 0-1.

8. Gennadi Sosonko
Robert Hübner

Tilburg 1979. (1. d4 Sf6 2. c4 e6 3.
g3 d5 4. Lg2 dxc4 5. Sf3 a6 6. 0-0
b5 7. Se5 Sd5 8. Sc3 c6 9. Sxd5
exd5 10. e4 Le6 11. a4 b4 12. exd5
Lxd5 13. Dg4 h5).

14. Lxd5! cxd5. Naturligvis ikke
14... hxg4?? 15. Lxf7† Ke7 16.
Lg5† Kd6 17. Lxd8. Og 14... Dxd5
15. Dc8† var ikke stort bedre. 15.
Df5 Ta7 16. Te1! Også 16. Lg5! g6
17. Sxg6 var udmærket. 16... Te7
17. Lg5 g6 18. Lxe7. Så er den ikke
længere: 18... Dxe7 19. Dc8† Dd8
20. Sxg6† Le7 21. Txe7 mat. 1-0.

9. Peter Lukacs
Attila Jakab

Budapest 2002. (1. d4 Sf6 2.c4 e6
3. Sf3 d5 4. Sc3 c6 5. cxd5 exd5 6.
Dc2 g6 7. Lg5 Lf5 8. Db3 b6).

Sorts sidste træk var nok ikke sær-
lig godt, hvad Lukacs fint udnytter
med 9. e4! dxe4. Det går også galt
efter 9... Lxe4 10. Sxe4 dxe4 11.
Se5 De7 12. Dh3! Db4† 13. Ld2
Dxb2 14. Dc8† Ke7 15. Db7† Sbd7
16. Sxc6† Ke6 17. Lc4† med klap-
jagt på kongen.

10. Se5 Le6 11. Lc4 De7. Eller
11... Lxc4 12. Dxc4 De7 13. Sd5
(13. Sxc6). 12. d5 Lc8. Andre træk
er ikke bedre: A: 12... Ld7 13. dxc6
Dxe5 14. Lxf7† Ke7 (14... Kd8 15.
Dd5) 15. Sd5† Kxf7 16. Lxf6 Lb4†
17. Kf1 De6 18. cxd7 Sxd7 19.
Lxh8; B: 12... cxd5 13. Sxd5 Lxd5
14. Lxd5 Db4† 15. Ke2 etc.

13. Sxc6 Sxc6 14. dxc6. 14. Lb5!
var kanhænde stærkere. For nu bur-
de sort forsøge 14... Le6 15. Lxe6
fxe6 16. 0-0-0 Df7, selv om hvid
stadig har fuld kontrol. I stedet kom
der en kortslutning: 14... Lg7? 15.
Sd5. Så ville Jakab ikke mere: 15...
De5 16. Lf4 eller 15... Dd8 16. Td1
etc. 1-0.



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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6/3 - 15/5. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende man-
dage 6/3, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 1/5
og 15/5 med start kl. 19.00. – Evt.
udsatte partier den 3/4 og 8/5. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Ryg-
ning: Ingen rygning i spillelokalerne.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 ti-
mer, derefter 30 min. pr. spiller, in-
gen hængepartier. – Indskud: 150 kr.
Præmier: Højest ratede gruppe: 1. pr.
800 kr., 2. pr. 400 kr. Ratingpr. 200
kr. – Øvrige grupper: 1. pr. 700 kr., 2.
pr. 300 kr. Ratingpr. 200 kr. – Tur-
neringsform: 8-mands grupper + evt.
Monrad-gruppe. – Tilmelding: Jørgen
Thinggaard, tlf. 86 74 01 33 / 29 23
00 62. – Tilmeldingsfrist: Senest lør-
dag d. 4. marts 2006.
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11/3. - 7 runder lørdag den 11. marts.
– Tilmelding til Torben K. Sørensen,
tlf. 24 21 37 44 senest 8/3. Se Skak-
bladet 1-2006.
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13/3 - 15/5. – Nykøbing Sj. Skakklub
indbyder til 5 - 7 runders ratet tur-
nering med afbudsmulighed. – Man-
dagene 13. og 27. marts, 3., og 24.
april samt 1., 8. og 15. maj 2006. –
Spillested: Pakhuset, Vesterbros
Torv, Nykøbing Sj., sidebygningen.
Indgang fra Savværksvej ved Bad-
mintonhallen. – Betænkningstid: 2
timer 30 min. til hele partiet. – Spille-
tid: 5 timer, fra 19,15 - 0,15. – Runde-
lægning: Tilpasset Monrad (procent-
vis score, seedningsgrupper, farver).
Afbud senest lørdag kl. 9 før runden.
– Præmier: Beskedne. – Indskud 30
kr. inkl. ratingafgift. – Tilmelding:
Senest 3 dage før første deltagelse til
Villum Sejersen, tlf. 59 91 31 57 (te-
lefonsvarer), mobil: 30 34 03 44, e-
post: vse@privat.tdcadsl.dk.
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24/3 - 26/3. – Skakklubben ‘Tårnet’ i
Svendborg indbyder til 5-runders
koordineret Weekend-EMT den 24-
26/3 2006. – NB!!: Spillested: Haahrs
skole, Grubbemøllevej 30, 5700
Svendborg. – Spilletidspunkt: Fredag
kl.19.00 - 24.00, lørdag og søndag
kl.10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30.
Betænkningstid: NB: 1½ time til 34
træk plus 1 time til resten. – Klasser:
Der spilles i 6-mands grupper evt.
suppleret med en Monrad-gruppe
nederst. – Indskud: 120 kr. – Præmier:
Nr. 1: 300 kr., nr. 2: 200 kr. – Lokale-
forhold: Der er rygeforbud i spille-
lokalerne. – Andre forhold: Der er
spisesteder og overnatningsmulighed
(vandrerhjem) 5 minutters gang fra
spillestedet. – Tilmelding: Senest
torsdag den 16/3 på Tårnets hjemme-
side: www.frankly.dk/taarnet eller til
Jens Erik Pedersen, tlf. 62 21 78 87,
eller Erling Bech Andersen, tlf. 62 21
86 81.
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25/3. – Så er der igen tid til vores
Lynturnering. Igen lægger vi 3200 kr.
i præmie, som er sponsoreret af Spar-
bank Nord. – Sted: Kolding Storcen-
ter, Storetorv. – Tidspunkt: Lørdag
d. 25/3, Kl. 10 - 14. Spillerne bedes
komme senest kl. 9.50. – Deltagere:
Max 64. – Indskud: 100 kr. – Præ-
mier: Gr.1: 1. pr. 2000 kr. 2. pr. 1200
kr. Gr. 2: 1. pr. 1000 kr. 2. pr. 600 kr.

Gr. 3-8: 1. pr. 500 kr. 2.Pr. 300 kr. –
Grupperne: Der bliver spillet i indle-
dende 8-mands grupper. Gruppe-
vinderne kommer i Gr. 1, 2’erne i Gr.
2, 3’erne i Gr. 3 osv. – Mere info:
www.caisssa.dk. – Tilmelding til:
Joachim Knudsen, tlf. 27 29 44 44
eller Joachim@caissa.dk.
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27/3 - 29/5. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders koordine-
ret turnering i klubbens lokaler, i 8-
mands grupper hvis det er muligt. Tur-
neringen afvikles over 9 mandage.
Der er undervejs afsat to mandage,
hvor udsatte partier kan afvikles, så-
fremt begge spillere kan spille på de
pågældende tidspunkter. – Bemærk
den nye, kortere betænkningstid (som
i KSU’s Holdturnering). – Spilletids-
punkter: Mandagene 27/3, 3/4, 24/4,
1/5, 8/5, 15/5 og 29/5, alle dage kl.
19.15-23.15. Urene startes præcis kl.
19.15. Udsatte partier afvikles man-
dagene 10/4 og 22/5, ligeledes kl.
19.15-23.15. – Betænkningstid: 2 ti-
mer pr. spiller til hele partiet. – Spil-
lested: ‘Marielyst’, Herlev Hoved-
gade 172, 2730 Herlev (indgang fra
J. E. Pitzners Vej). Bus 350S kører
lige til døren (stå af ved Marielund-
vej). – Indskud: 150 kr., juniorer og
folkepensionister dog kun 100 kr. –
Hele indskuddet minus EMT-afgift
går til præmier. – Tilmelding og ind-
skud: Telefonisk tilmelding til Ken-
neth Nielsen, tlf. 44 91 30 30, senest
d. 17/3 2006. Hurtig tilmelding anbe-
fales pga. max. 32 deltagere. – Ind-
skud indbetales samtidig med tilmel-
ding, og senest d. 17/3 på Herlev
Skakklubs konto i BG Bank (Reg.nr.
0250, Kontonr. 2505753014). – Husk
at anføre fuldt navn ved betalingen,
f.eks. i tekstfeltet. – Bemærk: Der må
ikke ryges i spillelokalet.

���� B�B�% �+

��

0�"�	����������N
Tag Dansk Skak Unions
kursus og få licens som
turneringsleder.

Fire lektioner,
pr. brev eller mail.

Kursusafgift 100 kr.
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Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.
Bemærk: Medbragt mad og drikkevarer må ikke
nydes på spillestedet.

=���
;
Lørdag den 8. april til mandag den 17. april 2006.
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Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser,
vil blive Elo-ratet.
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Informationsbrev med praktiske oplysninger
fremsendes til alle deltagerne før start.
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10 deltagere spiller 9 runder alle mod alle efter
Gladiatorskak-turneringssystemet. Der spilles et
ordinært parti med betænkningstiden 100 minutter
til 40 træk plus 30 minutter til resten, samt 30
sekunder pr. træk hele partiet igennem. Ved remis
spilles et hurtigskakparti med omvendte farver
med 25 minutter plus 10 sekunder pr. træk.
Er der herefter ligestilling spilles et lynparti med
10 minutters betænkningstid plus 5 sekunder pr.
træk til hver spiller. Der spilles lynpartier, hver
med skiftende farver, indtil et parti finder en
vinder. Vinderen bliver noteret for et point og
taberen for et nul. Der foretages ratingberegning
alene ud fra det ordinære parti.
Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Hotel
Hvide Hus fra lørdag den 8. april.
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Spilletiden er 6 timer. Der spilles med 2 timer til
40 træk og 1 time til resten af partiet. Opsparet tid
kommer senere træk til gode.
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7 runder efter Dansk Schweizersystem med højest
64 spillere. Berettigede deltagere fremgår af
EMT-reglementet. Bemærk specielt, at de 8
højest ratede tilmeldte juniorspillere med et
ratingtal på mindst 2000 har ret til at deltage i
kandidatklassen. Bedst placerede juniorspiller får
titlen 'juniordanmarksmester'. Vinderen af
kandidatklassen er berettiget til at spille i næste
års landsholdsklasse. 1. runde starter tirsdag den
11. april kl. 17.00.
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Der kan vælges mellem tre turneringsformer:

MA7: 8-mands grupper, alle mod alle.

M7: 7 runder Dansk Schweizersystem
med højest 32 deltagere pr. gruppe.

M5: 5 runder Dansk Schweizersystem
med højest 16 deltagere pr. gruppe.

MA7 + M7 starter tirsdag den 11. april,
og M5 starter torsdag den 13. april.
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Der kan vælges mellem to turneringsformer:

B7: 7 runder Dansk Schweizersystem på 5 dage
med dobbeltrunder torsdag og lørdag,
og højest 32 deltagere pr. gruppe.

B5: 5 runder Dansk Schweizersystem
med højest 16 deltagere pr. gruppe.

Begge med start torsdag den 13. april.

5�'��	������	
5 runder efter Dansk Schweizersystem med start
torsdag den 13. april. Deltagerne skal være født
senest den 13. april 1951.
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11. april 17-23

12. april 12-18

13. april 12-18 12-18 12-18 9-15 og 17-23

14. april 12-18 12-18 12-18 12-18

15. april 12-18 12-18 12-18 9-15 og 17-23

16. april 9-15 9-15 9-15 9-15

17. april 9-15 9-15 9-15 9-15
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Tilmelding sker på lister, der tilsendes
klubformanden, eller til:

Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs Vej 27,
9000 Aalborg. Tlf. 98 12 58 42.

Eller på email: tilmelding@skak-dm.dk

Eller på hjemmesiden www.skak-dm.dk/2006/

Indskud sendes til Spar Nord,
reg.nr. 9342, konto 217 57 44 587.
Reference: Navn + fødselsdato.

Tilmeldinger skal være modtaget senest mandag
den 13. marts 2006.
Ved tilmelding efter denne dato kan tillægges et
beløb på 100 kr., hvis tilmeldingen godkendes.
Bemærk at pladshensyn på spillestedet kan gøre
det nødvendigt at sætte en begrænsning på
antallet af deltagere.
Der spilles i røgfri lokaler.
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300 kr. i alle klasser.

3>;��
Præmier er, landsholdsklassen undtaget, ikke
længere kontantpræmier.

%�!��O	�	�
Al forplejning kan købes på spillestedet.
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Hotel Hvide Hus tilbyder overnatning
til favorable priser:
Enkeltværelse 550,- kr.
Dobbeltværelse 750,- kr.
Inklusive morgenbuffet.
Tlf. 98 13 84 00.
Info: www.hotelhvidehus.dk

Se i øvrigt www.visitaalborg.com
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Fredag d. 14. april fra kl. 19.00.
Tilmelding på spillestedet.

�'>*	�1��'
Påskedag, søndag den 16. april afholdes
Dansk Skak Unions stævnefest i restauranten.
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Velkommen til Aalborg
og Hotel Hvide Hus i påsken 2006.

På Aalborg Skakforenings vegne
Bjarne Sønderstrup

På Dansk Skak Unions vegne
Erik Søbjerg

Følg med på turneringens hjemmeside:
www.skak-dm.dk/2006/
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30/3 - 8/6. – Taastrup skak forening
inviterer til sin første spil når du vil
EMT som afslutning på sæsonen. –
Turneringen spilles over 9 runder. For
at deltage i en runde skal man møde
op senest kl. 19.00 eller have forud-
tilmeldt sig til runden. Runden læg-
ges kl 19.00 og startes kl. 19.15. –
Turneringen Elo-rates. – Spilletid: 90
min + 30 sekunder pr. træk. – Tur-
neringsystem: Der spilles efter Swiss-
system. – Spilledatoer: 30/3, 6/4,
20/4, 27/4, 14/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6.
– 100% af indskuddet minus rating-
afgift går til præmier. – Præmier:
Ratinggrupper, afhængigt af deltager-
antal, og efter bedste procentuelle
score for alle, der har spillet min. 6
runder. – Indskud: 120 kr. – Tilmel-
ding senest den 24/3 til: Lars-Henrik
Bech Hansen, Hjertebjærgparken 20,
4340 Tølløse, tlf. 59 19 42 69, email:
larsh@tdcadsl.dk, eller online på:
www.taastrupskakforening.dk.
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6/4 - 1/6. – Grenaa Skakklub indby-
der til den 63. udgave af Djurslands-
turneringen. – Spilledage: 7 torsdage
(evt. kun 5, afhængig af deltageran-
tallet): 6/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5,
18/5 og 1/6 med start kl. 19. – Afslut-
ning: lynskak og præmieuddeling, d.
8/6 kl. 19.30. – Spillested: Grenaa
Idrætscenter, Ydesvej. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
½ time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Turneringsform: Alle-mod-alle
grupper, evt. Monrad, – Indskud: 125
kr., betales ved 1. runde. – Præmier:
Pokaler. – Rygning: Der er rygefor-
bud i spillelokalet til kl. 21. – Tilmel-
ding: Senest 28. marts til Asger
Hartelius, Aagade 9 K, 8500 Grenaa,
tlf. 86 32 23 72.
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6/4 - 1/6. – Skakklubben Evans ind-
byder herved til koordineret turnering
på følgende torsdage: 6/4, 20/4, 27/4,
4/5, 11/5, 18/5, 1/6. – Spilletid: Kl.
18.30 - 23.30. Bemærk spilletids-
punktet! – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, og derefter færdigspil med
½ time til hver plus opsparet tid efter
FIDE’s regler for hurtigskak. – Spil-
lested: Hældagerskolen i den nord-
lige del af Vejle (Bredballe), Nørre-
marksvej 157. – Turneringsform: Der

spilles så vidt muligt i 8-mands grup-
per. Turneringen Elo-rates, hvis det
er muligt. Der er rygeforbud i spille-
lokalerne. – Indskud: 130 kr. for alle,
juniorer dog 80 kr. – Tilmelding: Med
angivelse af ratingtal senest 30. marts
til Preben Sørensen, Skovparken 49,
8722 Hedensted, tlf. 75 89 06 09,
email: phau@post10.tele.dk, eller
Erik Pontoppidan, Underager 14,
7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 55 54, email:
Methac@mail1.stofanet.dk. – Vel
mødt i Vejle!
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18/4 - 13/6. – For 20. gang indbyder
Hillerød skakklub til koordineret
åbent bymesterskab. Turneringen
holdes i Kedelhuset, Christiansgade
1, 3400 Hillerød (lige bag bibliote-
ket). Turneringen er røgfri og Elo-
rates hvis muligt. – Turneringsform:
Der spilles alle-mod-alle i 8-mands
grupper, laveste gruppe dog eventu-
elt i en Monrad-gruppe. – Spilledage:
7 runder fordelt på 9 tirsdage: 18.
april, 25. april, 2. maj, 9. maj (udsatte
partier), 16. maj, 23. maj, 30. maj, 6.
juni (udsatte partier) og 13. juni. De
to aftener med udsatte partier holdes
i klubbens egne lokaler, Kulturværk-
stedet 1. sal (nabobygning til Kedel-
huset). Præmieuddeling efter sidste
runde. – Spilletid: 19.00 til 24.00. 2
timer til 40 træk, ½ time + opsparet
tid til resten. – Indskud: Enhedspris
200 kr. betales inden 1. runde. – Til-
melding: online på hjemmesiden
www.hillerodskakklub.dk; alternativt
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28/3 - 6/6. – Århus Skakklub indby-
der hermed til 7 runders koordineret
EMT. – Spillested: Lokalcenter Bak-
kegården (kantinen), Kirkegårdsvej
11, 8000 Århus C. – Spilledage: Der
spilles på følgende tirsdage: 28/3,
4/4, 18/4, 2/5, 9/5, 16/5 og 6/6. – Ud-
satte partier kan spilles tirsdag den
25/4 og den 23/5. – Alle dage startes
kl. 19.00. – Betænkningstid: 1 time
45 min. til 40 træk, derefter 30 min.
til resten af partiet. – Klasser: Der
spilles i 8-mands alle-mod-alle grup-
per, nederste evt. som Monrad-
gruppe. Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne er til stede. – Præmier:
1. præmie 450 kr., 2. præmie 250 kr.,
3. præmie 150 kr. – Indskud: 125 kr.
i alle grupper. – Tilmelding: Senest
tirsdag den 21. marts til Kaspar
Dreiberg på tlf. 26 28 18 11 eller på
email: formand@aarhusskakklub.dk.
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29/3 - 3/5. – Koordineret 5 runder på
onsdage fra 29/3. Tilmelding senest
22/3 til Willy Nielsen, tlf. 86 99 24
61. Se Skakbladet 1-2006.
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29/3 - 31/5. – Det ser måske ikke så-
dan ud lige nu, men det bliver forår
igen, så gå foråret i møde i Lyngby.
LVS indbyder traditionen tro til for-
årsturnering. – Spillested: Ny Lyng-
bygaard, Toftebæksvej 17, Lyngby.
Røgfri spillelokaler. – Spilletider:
Onsdagene 29. marts, 5.,19. april, 3.,
10., 17. samt 31. maj. Alle dage med
start kl. 18.30. – Der vil være mulig-
hed for at afvikle udsatte partier den
26. april samt 24. maj. NB! Spille-
lokalerne er lukkede 12. april. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer, der-
efter ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Turneringsform: 8-mands
grupper, alle-mod-alle, nederste grup-
pe dog eventuelt Monrad. – Indskud:
125 kr. som betales senest på første
spilledag. – Præmier: Indskuddet
(minus EMT-afgift) går ubeskåret til
præmier. Ved pointlighed deles pen-
gepræmier. Der foretages ikke kor-
rektion. – Elo: Turneringen bliver
Elo-ratet hvis muligt. – Mobiltelefon:
DSU’s regler er gældende. – Tilmel-
ding: Til Jan Petersen, 45 89 13 37,
email: jan-petersen@post.tele.dk,
senest torsdag den 23. marts 2006.
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Christensen & Christensen

til Hans E. Jacobsen på tlf. 48 25 50
64, senest den 11. april. – Turnerin-
gen indgår i NUS’s Grand Prix Cy-
klus og 5 kr. af indskuddet går hertil.
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18/4 - 27/6. – Frederiksberg Skak-
forening afholder Elo-ratet Spil når
du vil. – Turneringen spilles over 11
tirsdage i perioden 18/4 - 27/6. – Be-
tænkningstid: 2 timer til hele partiet.
– Yderligere info: www.fsskak.dk. –
Forhåndstilmelding og information:
Frode Benedikt Nielsen, Viktoriagade
22, 4. tv., 1655 Kbh. V, email:
formand@fsskak.dk.
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24/4 - 22/5. – KSU arrangerer sit an-
den seniorskak EMT hos K41, Mel-
lemtoftevej 11, 2500 Valby på føl-
gende fem mandage i tidsrummet kl.
12.00-17.00: 24. april, samt 1., 8., 15.
og 22. maj 2006. – Deltagerne skal
være fyldt 60 år inden 1. januar 2006.
– Indskud: 100 kr. Indskuddet går til
dækning af EMT-afgift, lokaler, samt
fri kaffe og te under runderne. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk, samt
30 minutter til resten. – Tilmelding
på KSU’s hjemmeside www.ksu.dk
eller direkte til KSU’s formand på tlf.
26 32 63 58 senest den 20. april 2006.

�����%�I,
���'��
!!��P���	�� 	�

24/4 - 29/5. – I år indbydes til en ga-
ranteret Mestergruppe alle-mod-alle.
Øvrige deltagere i én stor Monrad. –

Turneringen Elo-rates hvis muligt og
spilles på 5 mandage: 24. april, 8. maj,
15. maj, 22. maj, 29. maj 2006. –
Betænkningstid for Mester: 40 træk
på 1 t. 45 min, + 30 min. til rest, fra
18.15-22.45. – Monrad-gruppen: 40
træk på 1 t. 45. min, + 15 min. til rest,
fra 18.30-22.30. – Indskud: 120 kr. –
Præmier i Mester: 600 + 400 til hhv.
1 og 2. – For Monrad-gr.: indskud
minus EMT-afg. (også evt. ratingpr.).
– Spillested: Medborgerhuset, Blå-
gårds Plads 3, - rygning uden for
spillelokalet el. i caféen. – Tilmel-
dingsfrist: tirs. 18. april til Erik Hede-
gård, 35 39 18 58, sekretaer@as04.dk,
el. online på www.as04.dk.
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24/4 - 29/5. – Aars Skakklub indby-
der hermed til 7 runders EMT om
Himmerlandsmesterskabet. – Spille-
sted: Erhvervsskolerne, Aars. –  Elo-
rating om muligt. – Spilledage: 24/4,
26/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5. –
Lynturnering og præmieuddeling
6/6. – Betænkningstid: 2 timer til 40
træk, ½ time + evt. opsparet tid til
resten af partiet. Alle runder starter
kl. 19.00. – Indskud: M-kl. 150 kr.,
øvrige klasser 110 kr., juniorer u/18
og pensionister 80 kr. Opkræves før-
ste spilleaften. – Præmier: M-kl.
1. pr. 1500 kr., øvrige klasser: 1. pr.
600 kr. – Tilmelding: Senest 7/4 til
Henning Larsen, Løvsangervej 6,
9600 Aars. Tlf. 98 62 36 72. – Spon-
sor: Spar Nord.
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28/4 - 30/4. – Taastrup Skakforening
indbyder hermed til den tredje Quick
Weekend EMT i perioden 28/4-30/4-
2006 på Gadehaveskolen, Gadehave-
gårdsvej 1, 2630 Taastrup. 2 min.
gang fra Høje Taastrup. – Turnerin-
gen afvikles over 5 runder i 6-mands
grupper, sidste gruppe evt. som Mon-
rad. Elo-rates, røgfri lokaler. – Tids-
punkt: Fre. 19.00-24.00, lør. 10.00-
15.00 og 15.30-20.30. søn. 09.00-
14.00 og 14.30-19.30. – Betænk-
ningstid: 2 timer / 40 træk + halv time
og opsparet tid til resten. – Indskud:
120 kr. – Præmier: 100% af indskud-
det ÷ EMT afgift. – Mulighed for
overnatning på spillestedet for 25 kr.
pr. nat. Husk tilmelding til overnatning
senest 14/4. – Tilmelding: Senest
21/4 til Jan Mose, tlf. 22 18 61 20,
janmose@stofanet.dk, eller til Simon
Rise Madsen, tlf. 23 26 25 44,
simon.rise.madsen@skolekom.dk,
eller online på klubbens hjemmeside:
www.taastrupskakforening.dk. – Vel
mødt i Taastrup!
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Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Hurtigskak i Skødstrup
11/3

Femmeren Skødstrup
29/3 - 3/5

Ribe Weekend EMT 2006
21/4 - 23/4



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
Secrets of Attacking Chess
Af Mihail Marin, Gambit Publications 2005,
192 sider. Pris 199,-

Bogens undertitel: ‘Lær hvornår, hvor og hvordan,
der skal angribes’ signalerer, hvad det hele
handler om. Hvad er forudsætningen for at
gennemføre et angreb, hvis man man mener,
angreb er sagen, men ikke kan anvise konkrete
varianter. Hvordan baserer man så fortsættelsen på sin intuition?
Tidlige angreb baseret på en åbningsfordel, fra simple midtspilsstil-
linger eller endda i slutspillet. Marin gennemgår illustrerende eksem-
pler på det hele!

Dealing with d4 deviations
Af John Cox, Everyman Chess 2005/06,
144 sider. Pris 189,-

Mange ved nogenlunde, hvordan man med sort
klarer sig mod Dronninggambit, Nimzoindisk,
Dronningindisk, Bogoindisk og Benoni. Men mod
overraskelsesvåben som f.eks. Trompowsky og
Blackmar-Diemer Gambit famler man alt for ofte i
blinde. Bogen giver et bud på nogle solide sorte forsvar, som ad åre
nok vil tvinge hvid til at gå tilbage til hovedvarianterne!

Italian game and Evans Gambit
Af Jan Pinski, Everyman Chess 2005,
160 sider. Pris 199,-

Italiensk 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 hører vel til det
ældste åbningsrepertoire, og samtidig er det vel
næsten det første, vi alle lærer. Utroligt skarpe og
dramatiske partier kan opstå i næsten alle varian-
ter, så de fleste skakspillere har et (romantisk?)
had/kærlighedsforhold til åbningen. Jan Pinski gennemgår ved
hjælp af eksempelpartier nyheder og strategier for både hvid og sort.

The French: Tarrasch Variation
Af Steffen Pedersen, Gambit Publications 2005,
192 sider. Pris 199,-

Steffens kvaliteter som forfatter er efterhånden
velkendte, der er uden tvivl mange trofaste læsere,
som nu glæder sig til hans to nye bøger om
Fransk. I denne bog om Tarrasch-varianten
fortsætter han sin omfattende dækning af Fransk,
som startede med The Main Line French: 3.Sc3.

The French: Advance and Other Lines
Af Steffen Pedersen, Gambit Publications 2005, 144 sider. Pris 179,-

I denne tredje og foreløbig sidste bog i serien om
Fransk gennemgår Steffen de hvide alternativer
til 3.Sc3 og 3.Sd2.


