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Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

Hovedbestyrelsen har efter en kort beslutningsproces fra HB-mødet i
september til midt i oktober vedtaget at udskifte Dansk Skak Unions logo
med et nyt og mere moderne.

Unionen skiftede senest logo tilbage i 1977. Et logo der har tjent os godt
som et klart symbol for dansk skak i 30 år. Men ikke mindst den teknologi-
ske udvikling fra papir og tryk som de centrale medier, til dagens domine-
rende elektroniske medier med Internettet i centrum, er med til at stille nye
krav til udseende og anvendelighed af et logo. Computeren giver samtidig
nye muligheder ikke mindst for anvendelsen af farver og deres toning i et
moderne og tidssvarende logo.

Man kan med en vis ret diskutere, hvorvidt der er tale om et logo i traditio-
nel forstand, da det grafiske element og teksten er adskilt. Det er dog i vid
udstrækning mere et definitionsspørgsmål, end af praktisk betydning. Vores
nye logo består både af det grafiske element med den mest genkendelige
skakbrik, springeren, og den medfølgende tekst, Dansk Skak Union, der
klart fortæller, hvem vi er. Logoet bruges både i en sort/hvid og en farve-
udgave.

Det er min opfattelse, at logoet med sin elegante røde farve sender det
signal om dynamik og ønsket om at sikre dansk skak ny og større opmærk-
somhed, der præger Unionen i disse år, samtidig med at superellipseformen
fra det gamle logo viser, at vi har vores lange historie med i bagagen.

Logoet introduceres nu som et første element og symbol på de nye tiltag,
der præsenteres i de kommende måneder. Unionen får bl.a. ny hjemmeside,
der startes en medlemskampagne, og ikke mindst lanceres skakserveren
med muligheden for at alle skakinteresserede kan spille skak, når de vil, i
vores regi på skak.dk.

Skakserveren går i luften internt for Unionens medlemmer fra den 15.
december, og eksternt for resten af Danmark fra den 1. marts 2008. Det
bliver en ny og spændende opgave at holde serveren i drift og skabe de
aktiviteter og den gode stemning for brugerne, som er
nødvendig for at skak.dk bliver en succes. Derfor har
vi brug for frivillige, der vil indgå i vores team af
administratorer. Her er muligheden for at gøre en
særlig indsats for at vi får skakspillet ud til mange
flere.

Jeg tør love, at det bliver sjovt og spændende,
samt at det frivillige arbejde vil blive påskønnet
på passende vis. Se annoncen på næste side.
Dansk Skak Union har brug for dig!

Nyt logo for
Dansk Skak Union
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Som dansk skakspiller har man kun-
net kalde sig ‘veteran’, når man pas-
serede 55 år, og bl.a. deltage i på-
sketurneringens veteranklasse. ‘Se-
nior’ var man derimod allerede fra
det øjeblik, man ikke længere var
junior og under 20 år.

I de senere år er der imidlertid sket
en kraftig international oppriorite-
ring af skak for ældregenerationen,
og da ordet ‘senior’ også i andre sam-
menhænge er accepteret i det dan-
ske sprog som synonym for ‘ældre’,
senior-boliger, senior-politik, f.eks.,
er det naturligt at spille ‘senior’skak.
Den norske primus motor i senior-
skakken, Per Ofstad, har da også

Af Claus Andersen

De findes i flere større byer såvel i
Danmark som i udlandet, og nu
har Randers også fået et af slag-
sen. Et stort skakbræt i byens cen-
trum.

Skakklubben Rokaden har læn-
ge ønsket sig muligheden for en
fast plads til at præsentere vores
kendte hjernesport, og med om-
lægningen af den store plads
Østervold i byens centrum, er den
mulighed nu en realitet.

Onsdag den 26. september (på
kongens fødselsdag, altså Chr. Xs)
indviede klubben brættet, der er
udført i kinesisk granit og er på
4x4 meter.

Randers-borgmester Henning
Nyhuus Jensen holdt åbningstalen,
hvor han blandt andet understre-
gede, at han ikke skulle starte et
nyt politisk parti, men kun et skak-
parti! Ved indvielsen spillede de
to danmarksmestre Sune Berg
Hansen og Michael Nguyen (ju-
niormester) mod hinanden med le-
vende og veludklædte brikker fra

Hobrovejens Skoles og Vester-
vangsskolens fritidsordninger.
Partiet sluttede til alles tilfredshed
remis, og kun en enkelt brik fik
ikke lov at flytte, nemlig bonden
på a2, der blev blokeret og måtte
stå stille det meste af en time, før
hun blev slået.

Bræt og placering er planlagt i
samarbejde med Randers Kom-
mune, og projektet støttedes af

Tuborgs Grønne Fond med 15.000
kr. til bræt og brikker.

Det er Skakklubben Rokadens
mål, at man i sommermånederne
jævnligt vil stille op med store
brikker, som byens borgere kan
spille med, ligesom klubben plan-
lægger at lave mindre turneringer
ved/på brættet.

www. randersskakklub.dk/

Randers Centrum fik skakbræt i granit

fremført, at en veteran er sådan én,
der vender hjem fra krigen med en
snavset bandage om hovedet, og ikke
en velaflagt skakspiller.

Nu indbyder Københavns Skak
Union til det første danmarksmester-
skab for seniorer (født før 1. januar
1948). Turneringen spilles 21.-27.
januar i K41’s lokaler, Mellemtof-
tevej 11 (ved Valby station i Køben-
havn). Betænkningstiden er 100 mi-
nutter til 40 træk + 40 minutter til
resten +30 sekunder for hvert udført
træk, og der spilles 7 runder schwei-
zer.

På grund af lokalernes størrelse er
deltagerantallet begrænset til 36, og

ved tilmelding gælder princippet
‘først til mølle’. Senest den 16. ja-
nuar 2008, via email til: kasserer
@ksu.dk, eller online på KSU’s
hjemmeside, hvor der også findes
mere information.

At netop KSU står for DM-pre-
mieren, er intet tilfælde, for køben-
havnerne tog tidligt seniorskakken
til sig og har allerede haft en række
turneringer specielt for seniorerne.
Vil man træne til DM, er der turne-
ring i dagtimerne, 5 runder med start
5. nov. Også om denne turnering kan
læses på KSU’s hjemmeside.

Første Senior-danmarksmesterskab

www. ksu.dk
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1. cyklusVM Mexico 2007

13.-30. sept.
Elo 1 2 3 4 5 6 7

1. Vladimir Kramnik 2769 ½
8

1
2 3

½ ½
4 5

½
7

½ ½
6

2. Alexander Morozevich 2762 ½
7 1

0 1
8

½
3 4

0
6

0 ½
5

3. Viswanathan Anand 2792 ½
6 7

1 ½
1 2

½ 1
8 5

½ 1
4

4. Alexander Grischuk 2717 ½
5 6

½ ½
7 1

½ 1
2

½
8 3

0

5. Peter Leko 2738
4

½
8

½ ½
6 7

0 ½
1

½
3 2

½

6. Boris Gelfand 2733
3

½ ½
4 5

½
8

½ 1
7

1
2 1

½

7. Levon Aronian 2759
2

½ 0
3 4

½ 1
5 6

0 ½
1 8

½

8. Peter Svidler 2736
1

½ ½
5 2

0 ½
6 3

0
4

½ ½
7

Foto: Cathy Rogers.

Levon Aronian og Viswanathan Anand hilser på hinanden før partiet i 2. runde, der blev et af turneringens vigtigste.

VM Mexico 2007:



2. cyklus

Viswanathan Anand

– verdensmester.

http: //chessmexico.com
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Verdensmester

8 9 10 11 12 13 14 pts. plac. pr.rat.

8

½
2

0 ½
3 4

½ 1
5 6

½ 1
7

8 2-3 2799

½ 1
1 8

½
3

0 1
4 5

0 ½
6

6 6-7 2700

6

½ ½
7 1

½ 1
2 8

½
4

½ ½
5

9 1 2848

5

0 1
6 7

0 ½
1 2

0 ½
3 8

0 5½ 8 2675

1
4

½
8 6

½ ½
7 1

0 1
2 3

½ 7 4 2751

½
3 4

0 ½
5

½
8 7

1 ½
1 2

½ 8 2-3 2804

½
2 3

½ 1
4 5

½ 0
6

½
8 1

0 6 6-7 2702

½
1 5

½ ½
2 6

½ ½
3 7

½ 1
4

6½ 5 2725

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Levon Aronian (2750)

Viswanathan Anand (2792)

Slavisk / D43

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 c6

Trækfølgen kan nok undre lidt. Men
i Morelia tidligere på året tabte
Anand som sort mod Aronian efter
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Dc2,

2. runde:

Triumf for den indiske GM Viswanathan Anand

Viswanathan Anand stillede op i
VM-turneringen i Mexico trods util-
fredshed med verdensskakforbundet
og de ny regler, der favoriserer de
to, der spillede genforeningsmatch,
Topalov og Kramnik. Situationen
havde dog ikke bragt den indiske
ratingafvorit ud af balance, for efter
en harmonisk og næsten perfekt tur-
nering kunne han krones som ny
absolut verdensmester.

Vladimir Kramnik kom dermed
kun til at bære den samlede titel et
år, men allerede til foråret giver reg-
lerne ham ret til en revanchematch
mod Anand. Og selv om Anand var
stærkest i Mexico bliver matchen helt
åben, for dels gør Kramniks spille-
stil ham endnu farligere i matcher
end i turneringer, dels spillede også
han fremragende i Mexico og over-
gik faktisk sine ratingforventninger.

Anand har siden starten af 90'erne
konstant kandideret til VM-titlen,
men som nederlaget 7½-10½ i VM-
matchen 1995 mod Garri Kasparov
understregede, havde han dengang
svært at spille op til sit bedste mod
den hyperenergiske russer. År 2000
erobrede han FIDE's VM-titel, og da
Kramnik gjorde en ende på Kaspa-
rovs 15-år lange regeringsperiode
som privat verdensmester, blev gen-
foreningen en realistisk mulighed.

Med Anands sejr er Danmark så
tæt på VM, som vi ikke har været
siden Bent Larsens kandidatmatcher
i 60'erne og 70'erne. Både før og
under VM-turneringen har Peter
Heine Nielsen nemlig været Anands
skaklige sparringpartner, og efter
Mexico har Anand givet Peter Heine
Nielsen en stor del af æren for de
åbningsforberedelser, der lagde

grunden til sejr. Skakbladet havde
håbet at kunne bringe Peter Heine
Nielsens artikel om Anands vej til
VM allerede i dette nummer, men
tiden viste sig for knap, så det bliver
i stedet en optakt med et enkelt parti,
den meget vigtige og teoretisk inter-
essante gevinst mod Aronian.

Af Thorbjørn Rosenlund
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skinofre som Sxf7 fulgt af e5.
Kasimdzhanov spillede trækket kort
forinden i hurtigskakturneringen i
Mainz, og efter 9... Lg7 10. h4 Sfd7
11. hxg5 hxg5 12. Txh8† Lxh8 13.
Dh5 Lxe5 14. Lxe5 Sxe5 15. Dh8†
Kd7 16. Dxe5 havde han en lovende
angrebsstilling, om end det lykke-
des Anand at holde remis. Man må
formode Aronian havde en forbed-
ring til dette parti, hvorfor vi natur-
ligvis havde ledt efter noget tilsva-
rende.
9... h5!? 10. h4 g4

Sort forsøger at få trækomstilling til
en kendt variant, der normalt opstår
efter 9. Le2 Lb7 10. h4 g4 11. Se5
h5 etc. Skulle hvid forsøge at ud-
nytte, at han ikke har spillet Le2, er
11. f3 nærmest eneste mulighed, men
efter 11... Tg8 virker det som om,
Sort står glimrende.
11. Le2 Lb7 12. 0-0

Kasparov vandt med 12. f3 et ele-
gant slutspil over Dreev, men kun
fordi denne glemte pointen bag sin
forberedelse! 12... Sbd7 13. fxg4
hxg4 14. 0û0 Sxe5 15. Lxe5 Sd7!
16. Lxh8 Dxh4 17. Lxg4 Dxh8 18.
e5, og her spillede Dreev efter lang
betænkningstid 18... Sxe5 men endte
i et dårligt slutspil. Det stærkere 18...
0-0-0! havde han faktisk analyseret
tidligere, men spillede det desværre
først i et senere parti mod Bacrot,

hvor han stod i overkanten, før det
blev remis.
12... Sbd7 13. Dc2 Sxe5 14. Lxe5 Lg7

��������
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�����
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������
��������

En nøglestilling i anti-Moskva-va-
rianten. Dog er den gået lidt af mode,
fordi Sort har fundet på nye mulig-
heder, når Hvid forsøger den nor-
male trækfølge med 9. Le2, som
f.eks. Grischuk - Anand i 13. runde.
15. Tad1

15. Lg3!? er den skarpeste mulig-
hed, som Grischuk senere i turnerin-
gen spillede mod Svidler. Trækket
er noget mere principielt end parti-
fortsættelsen, men har bl.a. den
ulempe, at det taber endnu en bonde.
Det er måske ikke givet, Sort er nødt
til at modtage tilbuddet, men truslen
om e5 fulgt af Se4 tvinger i hvert
fald Sort til at reagere. Partiet fort-
satte: 15... Dxd4 16. Tfd1 Dc5!?
(16... Db6 17. a4 a5 har været vist i

og i Monaco efter 4. e3, så at tillade
Nimzoindisk samt Katalansk, som er
den valgte trækfølges problem, var
et mindre onde end at tillade disse
sidevarianter.
5. Lg5 h6 6. Lh4!?

Noget af en overraskelse. Aronian
plejer at spille 5. e3 og efter 5... Sbd7
6. Dc2 Ld6 har han haft succes med
7. g4. Men alle havde naturligvis
forberedt nye ideer til VM.
6... dxc4 7. e4 g5 8. Lg3 b5

Grundstillingen i anti-Moskva-vari-
anten, som vi havde brugt megen tid
på under forberedelserne til VM. En
risikabel variant, men for begge par-
ter. Larsen har ofte skrevet om tur-
neringsstrategi og fremhævet Keres’
præstation i maraton-kandidattur-
neringen i 1959 som et klassisk eks-
empel på, at der er alternativer til at
spille på remis med sort og prøve at
vinde med hvid: 7 af 14 var scoren
med hvid, men ubegribeligt impo-
nerende 12/14 med sort! Ambitio-
ner af den art havde Anand næppe,
men modsat flere af konkurrenterne
– og Kramnik er vel det oplagte eks-
empel – spiller han moderat på ge-
vinst med sort. Forstået på den måde,
at han ikke opsøger afviklinger, og
ikke er bange for at spille. Man kan
vel placere ham et sted mellem
Kramnik og Topalov, sidstnævnte
går ofte til ekstremer som f.eks. kon-
geindisk i forsøget på at vinde.
Anand holder sig generelt til åbnin-
ger med mere sundt positionelt fun-
dament ud fra en klassisk vurdering.
9. Se5!?

Et meget sjældent spillet træk. Anti-
Moskva-varianten er meget spæn-
dende, fordi den måske nok er i ba-
lance, men på en meget ubalanceret
måde. Sort har vundet en bonde, men
svækket bondestillingen på begge
fløje, så der ikke umiddelbart er no-
get sikkert sted at gemme sin konge.
Derudover har hvid dominans i cen-
trum og muligheder gennem frem-
stødet h4. Aronians træk ligner en
slags tempotab, men er også meget
fleksibelt. Dels truer måske h4, da
Sort nu ikke længere har g4, dels
overvejer han at placere dronningen
på f3, hvorefter der hele tiden lurer

... VM MEXICO 2007

�

Den regerende verdensmester Vladimir Kramnik spillede en god turnering, her ved

starten af 4. runde mod Alexander Grischuk, men kunne ikke hindre Anand i at tage

turneringssejr og VM-titel.

Foto: Cathy Rogers.
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Skakbladet nr. 8, 2005, da Arne Mat-
thiesen vandt en flot sejr over den
norske GM Leif Erlend Johannes-
sen ved Europa Cup’en. Åbenbart
mener de, det er muligt at forbedre
Hvids spil) 17. Ld6 Db6 18. a4 a6
19. e5 Sd7 20. a5 Da7 21. Se4.

(Analyse)
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Grischuk - Svidler

En fascinerende stilling og variant.
Man kan argumentere for, at begge
spillere står temmelig håbløst. Hvid
påstår, at Sorts konge er fanget i cen-
trum, og at den kommende invasion
er uafvendelig. Sort glæder sig over
sine to ekstra bønder, at e5 falder,
samt at pointen med Dc5, at lokke
løberen til d6, obstruerer Hvids an-
greb, da det er et mere oplagt felt til
den hvide springer. Hvem der i grun-
den har ret, ved jeg ikke, grundigere
kommentar må man ty til New in
Chess for, da Svidler siger, han har
lavet udførlige kommentarer dér. I
hvert fald var det hans undskyldning
for at være træt under Europa
Cup’en. Redaktører er nådesløse
med deadlines, selv under turnerin-
ger. 21... c5 22. Sg5 Sxe5 23. Lxe5
Lxe5 24. Lxc4 bxc4 25. Da4† Kf8
26. Td7 Ld5 27. Td1 Ld4 28. Txa7
Txa7 29. b3 Kg7 30. bxc4 La8 31.
Dc2 g3 32. Txd4 cxd4 33. De2 gxf2†
34. Dxf2 Td8 35. Dg3 Kf8 36. De5
Ke8 37. Sxe6 fxe6 38. Dh8†. Com-
puterne siger, at Sort er helt færdig
her, men faktisk har Svidler vurde-
ret imponerende præcist. Tager Sort
tårnet på a7 bliver d-bonden for far-
lig, Hvid må tage evig skak. 38... Ke7
39. Dg7† Ke8 40. Dh8† Ke7 41.
Dg7† ½-½, Grischuk - Svidler, VM
6. runde.

15... 0-0 16. Lg3 Sd7 17. f3

Jeg har, vel med rette, fået en del ros
for det følgende træk, men Anands
fareinstinkt fortjener nu også at blive
bemærket. Vi havde analyseret man-
ge forgreninger i anti-Moskva-vari-
anten, men blot tre dage før start, efter
at vi var ankommet til Mexico, blev
han nervøs for, at netop i denne va-
riant var vores oprindelige analyser
lidt for løse, og vi havde undervur-
deret Hvids potentiale. Om vi havde
de samme grunde som Aronian er
ikke til at vide, heldigvis fandt vi et
træk, der endnu ikke havde været
spillet.

��������
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17... c5!?

Som sagt er jeg blevet krediteret for
ideen, men helt korrekt er den histo-
rie nu ikke. I Anands noter var træk-
ket nævnt som interessant, men in-
deholdende et uløseligt problem. Det
problem mente computerne nu var
til at overkomme, og pludselig var
vi i gang med noget spændende. Af
og til kan det være en fascinerende
følelse at tro, man er de første, der
ser på noget. En illusion vi levede
lykkeligt med til efter turneringen,
hvor en af de andre spillere nævnte,
at hans sekundant havde fundet træk-
ket i 2002, samt havde varianten i
partiet op til 22... Le5! som klar sort
fordel samt spørgsmålstegn efter alle
Hvids træk! Han havde håbet på at
få lov til at spille sin nyhed i fem år,
Anand nøjedes med at vente fem
dage.
18. dxc5

18. d5 er et mere interessant forsøg.
Aronian frygtede, at hans løber efter
18... Le5 19. f4 Ld4† 20. Kh1 a6
ville lide samme skæbne som i par-

tiet, total indelukkelse. Men det er
ikke givet, Hvid bør spille 19. f4.
Alternativet 18. Sxb5 blev på nettet,
bl.a. af kommentatorerne på ICC,
udråbt til at lede til en forceret remis.
Det er også, hvad computerne siger
umiddelbart, men giver man dem lidt
kvalitetstid uden menneskelig ind-
blanding, en arbejdsrutine, der kan
anbefales, viser de faktisk, at Sort
har fordel i kraft af følgende res-
source: 18... cxd4 19. Sxd4 Db6 20.
Lf2 g3! Tvinger løberen til et udæk-
ket felt. 21. Le3 Dd8 22. Lg5 Lxd4†!
23. Txd4 Db6 24. Le3 e5.
18... De7!

Pointen bag 18... c5. Efter det nor-
male 17... Db6 bryder det hvide cen-
trum måske nok sammen, men dron-
ningen fjernes også fra dækningen
af kongefløjen. Her forsøges at opti-
mere. Centrum skal beskydes, men
dronningen placeres mere centralt.
Det er oplagt, at indtog, ofte endda
med tempo, på d6 er kritisk for vari-
anten, men umiddelbart ser det ud til
at fungere for Sort.

�

�

Alexander Morozevich – den eneste,

det lykkedes at besejre Kramnik.

Foto: Cathy Rogers.
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19. Kh1?!

A) 19. Ld6 Dxh4 20. g3 Dh3 21. Tf2
Se5! er en nødvendig men fuldt til-
strækkelig ressource. Sorts dronning
bliver ikke fanget, Hvids stilling
derimod krakelerer.
B) 19. Td6 medførte en lidt pudsig
episode under vores analyser. Anand
spurgte mig, hvad jeg havde imod
dette træk, der lod til nærmest at
vinde direkte. Det ærlige svar var:
Ingen anelse, men at min computer
havde forkastet det. Og med god
grund, et mindre check viste føl-
gende ressource: 19... a6! 20. c6
Lxc6 21. Txc6 Se5 22. Tb6 Da7 23.

Lf2 g3 24. Le3 De7, og Sort bryder
igennem på kongefløjen.
C) 19. Tf2. Generelt vil man gerne
holde sine åbningskort tæt ind til
kroppen, men nu om stunder giver
det ikke den store mening. Gemmer
man en idé i 5 år, er der nok en an-
den, der spiller den i mellemtiden,
desuden har vi jo alle de samme com-
putere. Og de foreslår dette nyttige
træk.
D) 19. fxg4 Dxc5† 20. Lf2 Dc6 21.
gxh5 Se5 er også en typisk stilling
for varianten. Hvid har en bonde,
men ikke den mest nyttige af slag-
sen, medmindre han kan få spillet
h6 med kongeangreb. Sort derimod
har gode brikker, feltet på e5 og ef-
ter min opfattelse glimrende mod-
spil.
19... a6

Ville Aronian ud af Anands forbere-
delser, lykkedes det, men andet godt
er der nok ikke at sige om Kh1. F.eks.
er det problematisk, at Dxh4 nu er
med skak. Formentlig er det Sorts
20. træk, han havde overset.
20. a4 Lc6!

En væsentlig del af Sorts koncept.
Hvid kan ikke underminere hans
stærke bønder på dronningfløjen.
Løberen på c6 virker mærkeligt
udækket, men det lader ikke til, at
det kan udnyttes.
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21. Sd5?

21. fxg4! er langt stærkere. 21... hxg4
22. Sd5 exd5 23. exd5 Sxc5! (23...
Le5? 24. Tf5! er den afgørende for-
skel, efter slag på g3 kommer nu
Tg5†! og Sort må ofre dronningen)
24. dxc6 Se4, og Sort står efter min
opfattelse bedst, men sammenlignet
med partiet er det naturligvis en

... VM MEXICO 2007

markant forbedret udgave for Hvid.
At stillingen er blevet åbnet, sikrer
modchancer.
21... exd5 22. exd5 Le5!

Nærmest afgørende.
23. f4 Lg7 24. dxc6 Sxc5

Anand talte en del om denne stilling
på pressemødet bagefter. At den eks-
emplificerede hans strategi gennem
hele partiet. At hans bønder på h5/
g4 samt b5/c4 totalt holdt Hvids
løberpar i skak. Lyder rigtigt, men
vel også et tegn på, at den nye ver-
densmester på visse områder tilhø-
rer den gamle skole, der tænker i bil-
leder og abstrakt. 24... Sf6 var Anand
også fristet af, og valget er vel nær-
mest et smagsspørgsmål. Hvids vel
eneste ressource: 25. f5 Dxc5 26.
Ld6 Dxc6 27. Lxf8 Txf8, fører til
uoprettelige svækkelser på de sorte
felter. Se4 følger med afgørende an-
greb.
25. Td5 Se4 26. Le1 De6 27. Txh5?!

27. axb5 blev på internettet angivet
som bedste praktiske chance. Måske,
men Sort står uanset til gevinst. 27...
Dxd5 28. Lxc4 Dd4 29. b6 Sd6! og
bønderne bliver ikke farlige nok i
tide.
27... f5

Hvid er færdig. Tårnet på h5 er fan-
get, og hans resterende brikker har
det ikke meget bedre.
28. Kh2 Tac8 29. Lb4 Tfe8

Stille og roligt. Bonde-c6 falder,
Hvid har intet modspil.
30. axb5 axb5 31. Te1 Df7 32. Tg5 Sxg5

33. fxg5

33. hxg5 var nok en bedre praktisk
chance med håbet om, at Sort spiller
automattrækkene 33... Dh5† 34.
Kg3 Te3† 35. Kf2 Ld4??, hvor Hvid
efter 36. Lxc4†! nærmest står bedst.
Men f.eks. 35... Te4! vinder nemt
for sort.
33... Txc6 34. Lf1 Txe1 35. Lxe1 Te6

36. Lc3 Dc7† 37. g3 Te3 38. Dg2 Lxc3

39. bxc3 f4 40. Da8† Kg7 41. Da6

fxg3†

Et godt – og vel også typisk – Anand-
parti. En lidt vakkelvoren 1. runde
var nu pludselig vendt til en glim-
rende start.
0-1

�

�

Boris Gelfand – VM-turneringens store

positive overraskelse.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 46

Taktik

1. Hvid trækker!
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Dobbelt tårnslutspil!

4. Hvid trækker!
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‘Bondens ekspansionslyst!’

6. Sort trækker!
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Springerspring!

2. Hvid trækker!
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Lysfeltet herredømme!

5. Sort trækker!
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Fribønder!

7. Hvid trækker!
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Springerhop!

3. Hvid trækker!
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Udviklingsforspring!

6. Sort trækker!
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Mat?

8. Sort trækker!
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Frit officersspil!
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Med 118 deltagere fra 20

lande, heraf 21 stormestre

(inklusive 1 WGM), 6 IM'ere,

og mange FM'ere, overtraf

Baltic Sea Cup i Rønne sine

egne forventninger.

7½ (1-2) GM Reynaldo Vera Gonzalez-

Quevedo (Cuba) – FM Allan Stig Ras-

mussen

7 (3-5) GM Igor Khenkin (Rusland) –

GM Eduardas Rozentalis (Litauen) –

GM Jonny Hector (Sverige)

6½ (6-9) GM Vadim Malakhatko (Bel-

gien – GM Sune Berg Hansen – GM

Tiger Hillarp Persson (Sverige) – IM

Thorbjørn Bromann

6 (10-20) GM Boris Savchenko (Rus-

land) – GM Sergey Kasparov (Hvide-

rusland) – IM Kim Pilgaard – IM Jens

Kristiansen – IM Jacob Vang Glud – GM

Carsten Høi – Esben Lund – Ashwin

Jayaram (Indien) – FM Jorge Cabrera

Trujillo (Spanien) – FM Jake Kleiman

(USA) – Andreas Skytte Hagen

5½ (21-32) GM Alexander Stripunsky

(USA) – Martin Matthiesen – WGM

Anna Zozulia (Tyskland) – IM Bjørn

Brinck-Claussen – FM Jacob Carsten-

sen – FM Tobias Hirneise (Tyskland) –

FM Teddy Coleman (USA) – FM Ove

Weiss Hartvig – Andreas Wiwe (1-3,

ratinggr. A) – Parker Zhao (USA) (1-3,

ratinggr. A) – Morten Kock Møller (1-3,

ratinggr. A) – CM Andreas Arnold

Schmitz (Tyskland) (1, ratinggr. B)

5 (33-48) FM Matthias Bach (Tysk-

land) – Jens Østergaard – Jørgen Jør-

gensen – Jakob Aabling-Thomsen –

Niels Henrik Willumsen – Mads Bilde

Svendsen – Iver Poulsen – Jens Jørgen

Christiansen – Janus Christensen –

Casper Radil – Jens Hirneise (Tyskland)

– Jonathan Carlstedt (Tyskland) (2-3,

ratinggr. B) – Lars Rene Andersen (2-

3, ratinggr. B) – Morten Rasmussen (1-

2, ratinggr. C) – Michael Glibstrup (1-

2, ratinggr. C) – Kjell Arne Lilleløkken

(Norge) (1, ratinggr. D)

4½ (49-67) Nicolaj Lars Palm – FM

Jesper Mørch Lauridsen – Martin

Bækgaard – WIM Tatiana Kasparova

(Hviderusland) – Omar Salama (Ægyp-

ten) – Martin Rosenkilde Pedersen –

Christian Hafner (Tyskland) – Ragnar

Holm (Norge) – Claus Støvring – Rune

Andersen – Hans-Henrik Grand – Tho-

mas Maas (Belgien) – Lars-Henrik Bech

Hansen – Levi André Tallaksen (Norge)

– WFM Manuela Schmitz (Tyskland) (3-

6, ratinggr. C) – Jakob Glibstrup (3-6,

ratinggr. C) – Peter Berg (3-6, ratinggr.

C) – Joachim Birger Nilsen (Norge) (3-

6, ratinggr. C) – Bjørn Møller Ochsner

(2, ratinggr. D)

4 (68-86) FM Dorin Titu Maiorescu

(Rumænien) – Steen Brustrup Peter-

sen – Nicklas Skjoldager – Steffen

Hoffmann (Tyskland) – Andreas Lund

Ertbjerg – Florian Schiendorfer

(Schweiz) – Johnny Holler Johansen –

Jens Boe Hornsgaard – Per Barndorff

Simonsen – Daniel Andersen – Mads

Borup – Jes West Knudsen – Lars Møl-

ler Olsen – John Zachariassen – To-

bias R. Bøje – Patrick Grandadam

(Schweiz) (3-6, ratinggr. D) – Rasmus

Lundberg Nielsen (3-6, ratinggr. D) –

Martin Stampe Noer (3-6, ratinggr. D)

– René Kraft (3-6, ratinggr. D)

3½ (87-95) Hans Frisk (Sverige) – Ni-

colas Grandadam (Schweiz) – Ib Lynæs

Hansen – Enzo Pieri (Italien) – Orla

Kristiansen – Alexander Schiendorfer

(Schweiz) – Rico Adolfssen – Erland

Dinesen (1-2, ratinggr. E) – Lasse Juel

Dinesen (1-2, ratinggr. E)

3 (96-105) Andreas Kvinge Hindenes

(Norge) (3-7, ratinggr. E) – Derik Lardot

(Finland) – Jan Børge Wilsbeck (Norge)

– Jan Kargaard Jensen – Anders Han-

sen (Sverige) – David Kinch Palvig –

Pål Skogli (Norge) (3-7, ratinggr. E) –

Karsten Kierkegaard Olsen (3-7,

ratinggr. E) – Uffe Kallenbach (3-7,

ratinggr. E) – Kristian Stuvik Holm

(Norge) (3-7, ratinggr. E)

2½ (106-110) Luis Manuel Pereira

Ascenso (Portugal) – Jørgen Trærup –

Mads-Holger Jacobsen – Jacob Hein –

Lasse Pedersen

2 (111-113) Lorenzo Valle (Italien) –

Kjeld Ehlers – Michael Holt

1 (114) Dennis Rønne-Larsen

½ (115) Christian Baun

0 (116-118) GM Bartlomiej Heberla

(Polen) – IM Rafal Lubczynski (Polen)

– Bjarne Abrahamsen

Baltic Sea Cup 2007

slutstilling:

www. bornholms-skakklub.dk/

balticseacup07/

Bornholm,
Bornholm,
Bornholm... !
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Skak på solskinsøen, midt om som-
meren – det lyder da unægtelig fri-
stende, ikke sandt? Den tanke var vi
vist mange, der havde fået, og det
betød, at tilmeldingerne strømmede
ind hos arrangørerne, til trods for at
de to store, traditionsrige danske
opens, Vesterhavsturneringen og Po-
litiken Cup, skulle spilles lige inden.

Og her mener jeg virkelig lige in-
den. Dagen efter, Vesterhavsturne-
ringen sluttede, startede Politiken
Cup nemlig, og dagen efter, den slut-
tede, startede Baltic Sea Cup (BSC).

For nogle af os betød det 24 dage
i træk, hvor der skulle spilles seriøse
partier, hvoraf fem af dem endda var
dobbeltrunder. Det er ikke noget jeg
nogen sinde har været tæt på at prøve
før – og jeg er heller ikke sikker på,
at det er noget, jeg skal prøve igen.

Jeg havde ellers forsøgt at komme
i god form til det, men der gik lidt

kludder i det, pga. at jeg i den for-
bindelse havde pådraget mig flere
forskellige skader, fået hentet et par
gamle af slagsen frem, og til sidst
bøjet i hvert fald ét ribben. Fodbold
er en hård sport...

Egentlig var jeg rimelig tilfreds
med egne resultater i både Esbjerg
og Helsingør, men kunne tydeligt
mærke trætheden melde sig, mens
jeg var på klippeøen, og indimellem
var spillet også ganske forfærdeligt
derovre.

Således havde jeg til sidst klart
mest lyst til at følge Nikolaj Mikkel-
sens eksempel, og nøjes med at tage
til Bornholm for at holde lidt ferie.
Men eftersom jeg endnu ikke havde
nået målet med skak-tour’en, nem-
lig at lave en norm, og ikke mindst
fordi arrangørerne af BSC havde
været flinke og givet mig gode vil-
kår, måtte ferien selvfølgelig vente.

Baltic Sea Cup blev spillet på Al-
megaards Kaserne, der ligger et par
km fra Rønne centrum, og mange af
deltagerne valgte en pakkeløsning,
hvor de også både indkvarterede sig
og spiste på kasernen. Unægteligt en
mulighed, der gavnede deltageran-
tallet.

Arrangørerne havde dog fundet
privat indkvartering til mig i down-
town Rønne, hos de umådeligt flinke
og gæstfri Lene Gregersen og Pre-
ben Petersen – sidstnævnte var for
resten manden, der bragte skole-
skakken til Bornholm helt tilbage i
slutningen af 60’erne!

Stormfuld start
Det oprindelige mål var blot at få
spillere med fra alle Østersø-landene,
har jeg læst, men resultatet blev, at
der var folk med fra 19 forskellige
nationer, bl.a. USA, Indien og Rus-

Baltic Sea Cup 2007:

Af Allan Stig Rasmussen

Allan Stig Rasmussen var i vanskeligheder mod GM Malakhatko i det afgørende

parti i sidste runde, men slaget vendte, og han førte de hvide brikker til sejr.

Fotos: Martin Stampe Noer



... BALTIC SEA CUP

Heldig forberedelse
På forhånd havde jeg egentlig også
valgt at få lidt søvn frem for at for-
berede, men et kvarter inden jeg
skulle ud ad døren, valgte jeg allige-
vel at tjekke de to modstandere, der
ud fra startlisten ville være de mest
sandsynlige modstandere.

En af dem spillede altid Jänisch-
gambit med sort, og det havde jeg
aldrig rigtig fået kigget på, jeg har
trods alt kun forsøgt mig med spansk
i under et år. Så det brugte jeg lige
5-10 minutter på.

Jeg mødte dog ingen af de to, jeg
havde tjekket – men alligevel en, der
spillede Jänisch! Ikke den samme
variant som den anden, men en, som
jeg lige havde nået at læse et par lin-
jer og se et par diagrammer om. Det
gjorde, at jeg fik en klar fordel ud af
åbningen og fik hevet en sikker sejr
i land.

Der følte jeg mig nærmest lige så
heldig, som da en modstander i
Politiken Cup, fra en lidt bedre stil-
ling, pludselig slog et af mine tårne
med sin dronning, fordi han havde

overset, at jeg kunne slå igen med en
hest. Måske nordmanden Hans Olav
Lahlum havde fat i noget, da han
mente, at mine to første initialer, AS,
stod for ‘Altid Superheldig’...

Jakob Glibstrup
kommenterer:

Jakob Glibstrup 2002

GM Carsten Høi 2427

Nimzowisch forsvar / B00

1. e4 Sc6 2. d4 e5 3. dxe5

Her er jeg vel allerede out of book
og prøver at spille en smule aggres-
sivt. Den normale fortsættelse er 3.
Sf3
3... Sxe5 4. f4 Sc6 5. Le3

For at forhindre 5... Lc5. Sorts løber
får nu lidt sværere ved at udvikle sig.
5... Lb4† 6. c3 La5 7. b4?!

Sikkert en fejl. Løberen på a5 er ikke
en trussel, og skal formentlig til b6
på et eller andet tidspunkt. Jeg har
måske muligheder for a4, hvilket
giver plads på dronningfløjen. Men

e5 var alligevel planen, så det skulle
måske have været spillet allerede her.
7... Lb6 8. Lxb6 axb6 9. e5

Pointen er at lukke løberen på c8
inde. Hvis d7-d6 eller d7-d5 bliver
nødvendigt, står sort med en grim
dobbeltbonde, og bonden på d6 bli-
ver svag.
9... De7 10. Le2 f6 11. Sf3

Spørgsmålet er, om man kan ofre
bonden, eller om 11. b5 er bedre.
Hvis sort napper bonden på e5, bli-
ver det farligt, men ved korrekt spil
endda en lille fordel til Sort: 11...
fxe5 12.  fxe5 Sxe5 13. Sxe5 Dxe5
14. 0-0 (truer 15. Lh5†) 14... Se7.
Han står formentligt bedre her, men
hvid har stadig godt med spil for
bonden.
11... fxe5 12. fxe5 Sh6

Stillingen er uklar nu. Jeg ville være
mere utryg ved stillingen, hvis han
havde taget bonden, men under par-

tiet var jeg rimelig sikker på, at jeg
stod fint her .
13. 0-0 0-0 14. Lc4†

Bedre er 14. Dd5†, der giver en ak-
tiv dronning. Dronningen kan nemt
stå inaktivt på d1. Hvis den derimod
står på d5, kontrollerer den meget
mere.
14... Kh8 15. Sbd2

Sort kan ikke slå på e5 pga. 15... Sxe5
16. Sxe5, og Sort kan ikke slå til-
bage pga. mat i bunden.
15... d6 16. e6

Holder løberen på c8, og skaber et
farligt indbrudsfelt på f7. Til gen-
gæld bliver bonden på e6 svag og let
at angribe. Sort kan ikke slå bonden
på e6 pga. Te1 med binding. En an-
den plan kunne være 16. exd6 Dxd6
17. Se4 med lille hvid fordel.
16... b5 17. Ld5

Og ikke 17. Lb3? som ville tillade
17... Lxe6 18. Te1 Lxb3!

land. Og ikke mindst var det et rigtig
stærkt felt, med 31 titelholdere, heraf
8 med 2550 eller over, anført af ‘su-
per-GM’ Igor Khenkin.

Feltet havde endda været endnu
stærkere, hvis ikke det var, fordi et
par stærke polakker blev forhindret
i at møde op pga. uvejr. Desværre
var de ikke de eneste, der ikke mødte
frem til start. Der var nemlig en hel
del med et tog fra København til
Ystad, som brændte sammen på ve-
jen. Det betød, at de kom med fær-
gen en afgang senere end planlagt,
og derfor kom et par timer for sent
frem. Heldigvis fik arrangørerne løst
problemet ved at parre de uheldige
mod hinanden og så lade dem spille
kampen næste morgen. Det betød
dog til gengæld, at vi andre kom en
time for sent i gang, og at der ikke
var et minut til at forberede sig – men
det var trods alt at foretrække frem-
for at skulle spille en dobbeltrunde
næste dag, eller – i mine øjne endnu
værre – at få en ‘bye’ i første runde,
så det slet ikke ville være muligt at
lave en norm.

GM Reynaldo Vera Gonzalez-Quevedo

– delt sejr i Baltic Sea Cup.

1. runde
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Sensationelle GM-skalpe
1. runde bød på en af turneringens
største overraskelser, nemlig den kun
15-årige Jakob Glibstrups fine sejr
over GM Carsten Høi. Og allerede i
2. runde kom der en tilsvarende over-
raskelse, til stor glæde for bornhol-
merne, da den lokale Morten Kock
Møller vandt i sikker stil mod GM
Jonny Hector. Begge partier er kom-
menteret af vinderne.

Efter fire runder var der kun to
maksister tilbage, og de mødte så
hinanden og spillede remis i 5. runde.
Samtidig måtte det største danske
håb, Sune Berg Hansen, efterhånden
vinke farvel til en turneringssejr, da
han indkasserede sit andet nederlag,
og jeg måtte allerede vinke farvel til
en eventuel norm, da jeg endnu ikke
havde mødt nogen med titel, og der-
for – igen, igen, igen – ikke kunne
leve op til kravet om min. 50 % titel-
holdere. Til gengæld lå Andreas
Skytte Hagen, Jørgen Jørgensen og
Jakob Aabling-Thomsen alle med en
rimelig god chance for norm, spe-
cielt førstnævnte.

Blandt de førende syntes jeg, at
især Gonzalez-Quevedo (GQ) og
Malakhatko virkede stærkt spillende.
Jeg tror i øvrigt sidstnævntes idol må
være Ivanchuk, for jeg så ham flere
gange sidde med hovedet helt be-
gravet i hænderne, stirrende direkte
ned i bordet – i laaang tid. Stripunsky
havde derimod kun hevet nogle af
sine sejre hjem med det yderste af
neglene. Mest utrolig var hans sejr
over den unge inder Jayaram, som
ellers havde presset for at vinde. De
havnede i et slutspil, hvor Stripunsky
havde T+S mod T+2 bønder. Først
røg bønderne dog, og til sidst blev
Jayaram fanget i et matnet.

Stripunsky fik desuden sat en kæp
i hjulet på GQ i runde 6, da han slog
ham med noget, der umiddelbart lig-
ner en gang underlig skak. Til gen-
gæld blev han selv stoppet runden
efter af Malakhatko og gik derefter
helt ned med flaget, med tab til hhv.
undertegnede og Thorbjørn Bro-
mann.

Jeg havde ellers ikke just lavet den
bedste forberedelse. For første gang
siden Politiken Cup sidste år tillod

jeg mig selv at tage i byen inden en
kamp, nok pga. skuffelsen over ikke
at kunne skifte FM-titlen ud, og fordi
jeg ikke havde de store forhåbnin-
ger om at vinde præmie. Det blev
halvvådt og -sent, og dum som jeg
var, satte jeg uret til alt for tidligt,
eftersom promillerne havde fået mig
til at tage fejl af spilletidspunktet.

Først næste morgen da jeg stod i
badet, kom jeg i tanker om, at det
først var næste dag vi skulle spille
kl. 10. Det var unægtelig en hamre-
hovedet-ind-i-væggen-og-sig-DOH
oplevelse (det var dog ikke nødven-
digt for at få hovedpine). Men jeg
fandt ind i sengen igen, og forbe-
redelserne begrænsede sig derfor al-
ligevel kun til at tjekke, hvad Stri-
punsky havde spillet. Det resulterede
i følgende parti:

Alexander Stripunsky (2589)

Allan Stig Rasmussen (2450)

Caro-Kann / D42

1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd5 4. cxd5

Sf6 5. Sc3 Sxd5 6. d4 e6 7. Sf3 Le7 8.

Ld3 Sc6 9. 0-0 0-0 10. Te1 Lf6 11. a3

teksttrækket dog er en afgørende fejl.
20... Dxg5

Her har sort muligheden for at spille
20... Sa7 med en lille fordel. 21. Sf7†
Kg8 22. Dd3 Sxd5 23. Dxd5 Dxe6
24. Dxe6 Lxe6 25. Sg5
21. Lxc6 d5 22. Lxd5

Det kan kun lige hænge sammen,
fordi der truer mat på e8.
22... Lxe6 23. Lc6

Ser akavet ud, men det er det eneste
træk i stillingen. Carsten kan her
bytte dronninger af og slå på a2 med
tårnet, med meget lige spil.
23... Dd8?

En afgørende fejl i Carstens tidnød.
Bedre for Sort var  23... Sd5 24. Lxd5
Lxd5 25. De2.
24. Lxb7 Tb8

24... Dxd2 duer ikke pga. at løberen
stadig har kontrol over g2 med 25.
Lxa8.
25. De2

�

�

17... Sg4

Truer selvfølgelig en gaffel med Se3.
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18. Sg5!?

Sort skal passe på matten i bunden.
18... Se3 ville være katastrofalt pga.
19. Dh5 h6 20. Dg6! hxg5 21. Txf8
Dxf8 22. Le4 og sort bliver nødt til
at ofre dronningen for at undgå mat.
18... Txf1† 19. Dxf1 Se3 20. Dxb5

20. Df3 er nok mere præcist, uden at

Giver mig et afgørende dobbelt-
angreb.
25... Lg8 26. Dxe3 Txb7 27. a4 c6 28.

Te1 Td7 29. Sf3 Td3 30. Dc5 h6

Carsten er i en frygtelig tidnød her.
31. Dxc6 Td1 32. De4 Db6† 33. Sd4

Td2 34. De3 Ta2 35. a5 Dg6 36. Dg3
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Den præcise trækfølge er forment-
lig det følgende, men det gik sim-
pelthen så stærkt her. Carsten nåede
at lave 6-8 træk på sine sidste 10 se-

2006 /8/303 15



Jeg har kun mødt dette træk én gang
tidligere i et seriøst parti, men der
blev det ledsaget af et remistilbud,
og dem var jeg desværre slem til at
tage imod dengang...
11... Ld7

Jeg kunne huske, at Kasimdzhanov
engang havde spillet dette træk, og
at det skulle være rimelig fornuftigt.
Samtidig gik jeg ud fra, at Stripunsky
ikke kendte forfærdeligt meget til
denne variant, ud fra hans – ifølge
min base – meget begrænsede prak-
tiske erfaring med 7... Le7, så jeg
tænkte, det var et godt valg i stedet
for at gå ind i f.eks. 11... Sxc3 12.
bxc3 b6, hvor Hvid kan spille det
skarpe 13. h4. Jeg analyserede det
ellers lidt sidste år, men det var før,
jeg begyndte at gemme den slags,
hvorfor jeg ikke har fået genopfrisket
det siden. Desuden slog Stripunsky
mig i vild angrebsstil (efteranaly-
serne bekræftede indtrykket af ham
som angrebsspiller), så jeg håbede,
at partifortsættelsen kunne lede os
ind i noget roligere.
12. Lc2

Så var jeg out of book.
12... Sce7

En nyhed, ifølge min database. Tid-
ligere har Sort forsøgt 12... Tc8 og
12... Sxc3
13. h4

Tematisk. Men f.eks. 13. Se4 var dog
bestemt også en overvejelse værd.
13... Lc6

13... Sxc3 var en mulig forbedring,
for netop at forhindre Hvids næste
træk:
14. Se4 Sf5 15. h5!?

En variant som 15. Sxf6† Sxf6 16.
Lxf5 exf5 er generelt ikke noget, Sort
bør frygte, da den hvidfeltede løber
bliver rigtig stærk, og der er god
kontrol over d5. Ja selv 17. Lg5 Dd6
18. Lxf6 gxf6 skulle være fint nok
for Sort.
15... h6!

I analyserne var Stripunsky umid-
delbart kritisk over for dette træk,
men det er faktisk udmærket, for el-
lers kan Hvid selv spille h6 næste
gang, og jeg får nogle problemer med
de sorte felter omkring min konge.
Og værre var, at jeg bestemt ikke var

tryg ved at tillade noget med g4-g5.
16. Dd3 Te8

16... a6 med ideen 17. g4 Lb5 var
måske bedre.
17. g4 Sd6

17... Sh4? 18. Sxf6† Dxf6 19. Se5
giver Hvid klar fordel.
18. Sg3?

Viser sig at være en fejl, fordi min
springer på d6 står utrolig godt, spe-
cielt er det i mange varianter vigtigt
at den dækker f7. Så bedre var 18.
Sxd6, og formentlig også 18. Sc5
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18... Kf8

Det skal jo nok spilles før eller si-

kunder, hvilket jeg ikke helt kunne
følge med til...
36... Df6 37. Tf1 De7 38. Sf5 Da7† 39.

De3 Db7 40. Df3??

Katastrofal fejl i min egen tidnød.
Ingen havde nogen idé om, hvorvidt
vi var ved træk 37 eller træk 45 her,
så det var en meget mærkelig situa-
tion.
40... Da7†?

40... Ld5! havde givet sort lov til at
komme ind i kampen med en fordel.
Hvid må ofre dronningen for tårnet
på g2. Men med de tre fribønder har
Hvid stadig chancer.
41. Sd4 Dd7 42. h3 Ld5 43. Df8† Kh7

Indtil nu havde vi lynet, men her
overskred Carsten tiden, og vi skulle
rekonstruere. I øvrigt var jeg meget
imponeret over Carstens intuition og
hurtighed, der hele tiden lagde pres-
set over på mig.
44. Tf2

Måske skal jeg ikke være så bange
for at bytte dronninger og give bon-
den på g2
44... Ta1† 45. Kh2 Dc7† 46. Df4 Dxf4†

47. Txf4 Ta2 48. Tg4 g5 49. h4 gxh4

50. Kh3 Ta3 51. Sb5 Ta2 52. Sc7 Lc6

53. Kxh4 Lxg2 54. a6

Den sikreste gevinst er måske bare
at slå løberen med det samme, altså
54. Txg2 Txg2.
54... Lf1 55. b5 Ta3 56. Sd5

Truer det modbydelige 57. Sf6† ef-
terfulgt af Tg8 mat.
56... h5 57. Tb4 Kg6 58. Sf4† Kh6 59.

c4 Tf3 60. Sxh5 Lh3 61. b6 Lc8

Truer mat på h3. Jeg var meget tæt
på bare at flytte b7 med det samme
her. Det kunne i hvert fald have væ-
ret interessant!
62. Sf4

Og her gav Carsten op. 62... Lxa6
63. c5 og sort kan ikke holde sam-
men på det mere. 1-0

Morten Kock Møller
kommenterer:

Morten Kock Møller (2178)

Jonny Hector (2550)

Løberspil / C24

1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. d3 d5

En ubehagelig overraskelse. Inden
partiet havde jeg kigget på 3... Sc6
4. Sc3 Sa5, som Hector har spillet en
del gange mod Løberspil. Jeg havde
overset partiet Iskov - Hector fra
Copenhagen Open 1985, hvor Hec-
tor også spillede 3... d5 og 4... c6.
4. exd5 c6!?

Typisk Hector. Han giver en bonde
for hurtig udvikling.
5. dxc6 Sxc6 6. Sf3 Lg4 7. h3

Iskov - Hector fortsatte i stedet 7.
0-0 Ld6 8. Lg5 h6, og Hector valgte

2. runde
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den, og konkret gør det, at 19. Dh7
kan besvares med 19... Ke7, hvoref-
ter 20. Sf5† ikke er farligt, pga. 20...
Sxf5 21. gxf5?? (21. Dxf5) Th8 og
hvids dronning er fanget. Ifølge com-
puteren har jeg allerede lidt fordel
her, og under partiet var jeg efter-
hånden også ganske tilfreds med min
stilling. Efter partiet indrømmede
min modstander også, at han havde
undervurderet Sorts forsvarsressour-
cer. Til gengæld må jeg nok tilstå, at
jeg undervurderede Hvids angrebs-
chancer heromkring (selv om stillin-

gen sikkert holder sammen, er det
ikke så nemt i praksis)...
19. Ld2

19. Dh7 Ke7 20. g5? hxg5 21. Lxg5
Lxg5 22. Sxg5 Kd7 med lille fordel
til Sort, er f.eks. en af de varianter,
hvor springeren på d6 har stor be-
tydning.
19... Tc8 20. Dh7 Ke7 21. a4

Svækker selvfølgelig b4, men der
truede 21... Th8 22. Dd3 Lb5, eller
blot 21... Db6. Det gør desuden ideen
Kd7-c7-b8 mindre attraktiv.
21... a5 22. Se5 Db6

Til trods for at alle officererne sta-
digvæk er på brættet, står min konge
fint på e7. Og hvids isolerede d-
bonde begynder nu at blive et pro-
blem for ham, specielt pga. konge-
stillingen samtidig er kompromitte-
ret voldsomt.
23. Dd3

Springeren på d6 viser igen sit værd
i varianten 23. g5 hxg5 24. Lxg5
Lxg5 25. Dxg7 Tg8 og vinder.
23... Kf8?

Når nu dronningen gik hjem til går-
den, truede Sf5 pludselig. Men som

ofte før er truslen vist værre end
udførelsen, 23... Sb4 giver måske
noget fordel, f.eks. 24. Sf5†?! (24.
Lxb4 Dxb4 er godt for Sort) 24...
Sxf5 25. Lxb4† Dxb4 26. gxf5 Kf8,
og Hvids mangel på kongestilling er
et stort problem.
24. Tac1?!

24. Lb3! – se noten til træk 25.
24... Ted8?!

24... Sb4 igen.
25. Se2?

25. Lb3! – et træk vi end ikke kig-
gede på i analysen – var nødvendigt,
hvorefter det faktisk ikke er så nemt
for Sort at finde en god fortsættelse.
Hvid truer med Tc5 fulgt af Dh7.
Overraskende nok kunne partiet
muligvis være endt med en træk-
gentagelse her, efter 25... Kg8 26.
Lc2 Kf8, da f.eks. 26... Sb4? 27.
Dh7† Kf8 28. Sc4! Sxc4 29. Sf5!
Ke8 30. Dg8† leder til mat. 25... Se7
kunne dog forsøges.
25... Sb4

Nu er Sort ovenpå.
26. Lxb4?

Hvid giver den forkerte løber. 26.

Hector mente efter partiet, at han ville
have haft visse remischancer efter
11... Lxd1 12. Sxd7 Sxe3 13. fxe3
Lxc2 14. Sxf8 Thxf8 15. d4 Lg6 16.
Tac1. Men Hector vil selvfølgelig
ikke nøjes med remis og vælger at
beholde dronningerne på brættet,
selv om det betyder, at han er to bøn-
der under.
12. Sef3 Sf4 13. Lxf4 Dxf4 14. De1!

Indleder en dronningmanøvre, der
ved hjælpe af trusler om dronningaf-
bytning bringer sort i defensiven.
14... Lb4 15. De3 Dc7 16. Dg5 Lg6 17.

Se4 f5?

Hjælper mig sådan set bare med at få
springeren hen, hvor jeg gerne vil.
18. Sc3 Le7 19. De3 f4?

Dette træk hjælper mig også.
20. De6† Kb8 21. Sd5 Txd5

21... Dd6 var bedst, men Hector gi-
ver i stedet en kvalitet for at undgå
dronningafbytning.

22. Lxd5 Sd8 23. De5 Ld6 24. Dc3 De7

25. Tfe1 Df8 26. Se5 Lf5 27. Db3 Lxe5

28. Txe5 Ld7 29. Tae1 Dd6 30. Te7 g5

31. c4?

31. Dc3 havde været enklere, da sort
ikke kan undgå 32. De5
31...Lc8 32. d4?

Overser igen muligheden for dron-
ningafbytning.
32... g4 33. c5 Dg6 34. hxg4 h5 35. g5

h4

36. Df3

Forbereder c6, men det var slet ikke
nødvendigt. Jeg kunne have spillet
det direkte, og partiet ville have fået
en flot afslutning: 36. c6 Sxc6 37.
Txb7† Lxb7 38. Te7.
36...Tf8 37. c6 bxc6?

37... Sxc6 var bedre, men sort var
selvfølgelig færdig alligevel.
38. Da3 a6 39. Db4† Ka8 40. Dc5 Lb7

41. Txb7 1-0

GM Jonny Hector – delt tredjeplads trods

det overraskende nederlag i 2. runde.

�

senere at rokere kort. I dette parti
forsøger han en anden plan.
7... Lh5 8. 0-0 Dd7 9. Le3 0-0-0

Så er der krig på kniven!
10. Sbd2 Sd5?

Sort forbereder f5 men overser for-
mentlig den følgende kombination.
Han kunne have prøvet 10... Ld6
med planen h6+g5-g4.
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11. Sxe5! Df5
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Dh7 var en bedre praktisk chance,
hvorefter jeg stadigvæk skal passe
noget på, hvad jeg gør.
26... Dxb4

En enkelt afbytning, og Hvids stil-
ling er pludselig rigtig ubehagelig.
Stripunsky fejler dog straks:
27. Sc3?

Misser den følgende kombination:
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27... Lxe5! 28. Txe5 Sc4

Nu rasler Hvids stilling fuldstændig.
29. Tb5

Resten kræver vist ingen kommen-
tarer. 29. Te2 Sxb2 30. De3 Txd4
var ikke meget bedre.
29... Lxb5 30. Sxb5 Dd2 31. Tb1 Dxd3

32. Lxd3 Sd2 33. Ta1 Sb3 34. Ta3 Sxd4

35. Kg2 Sc2 0-1

Afslutning – og snyderi?
Femteseedede Savchenko blev hæg-
tet godt af i runde 7 og 8, da han
først blev rullet af Hector, og deref-
ter udkombinerede sig selv mod GQ.
Det betød at Malakhatko, GQ og jeg
lå i front inden sidste runde, skarpt
forfulgt af Khenkin, Rozentalis,
Hector, Kasparov, Kim Pilgaard,
Jens Kristiansen og Esben Lund.

Så vidt jeg ved, var der dog des-
værre ingen, der spillede for en norm
i sidste runde – eller det vil sige,
Aabling troede, han gjorde, men snit-
tet viste sig vist at være for lavt. Al-
ligevel blev der kæmpet voldsomt i
sidste runde, hvor man skulle helt
ned på bord 9 for at finde en remis
(der endda blev spillet ud). Hvor ofte
sker det i sådan en stærk open?

GQ fik de hvide mod Kasparov,
og der opstod rygte om, at sidst-
nævnte med vilje tabte på tid. Så vidt
jeg har hørt, var sagen dog nærmest

den modsatte, nemlig at han ikke
ville acceptere at have tabt på tid!? I
mine ører lyder det også mere sand-
synligt, ellers havde han nok fundet
en anden, mere diskret måde at tabe
på. Til trods for, at jeg sad lige ved
siden af, opfattede jeg dog aldrig
noget af det selv, jeg mindes blot, at
partiet pludselig var ovre, og at spil-
lerne var væk...

Selv fik jeg rodet mig ud i noget
værre skidt i åbningen, og måtte i
træk 15 spille noget direkte pinligt
for at prøve og holde sammen på
skidtet. To træk senere var jeg dog
rimeligt med igen, og derefter blev
Malakhatkos spil nærmest bare vær-
re og værre, alt imens mit eget vist
var udmærket resten af partiet.

Således blev Gonzalez-Quevedo
og jeg delte vindere, GQ formentlig
den ‘sande’ vinder på bedre korrek-
tion, formoder jeg. Det blev der dog
slet ikke gjort brug af derovre, hel-
digvis for mig naturligvis, men i
mine øjne lidt uretfærdigt, når nu det
er en stor open, for dér kan man nemt
have to spillere med et højt antal
point, der har fået det med vidt for-
skellige præstationer.

For mit eget vedkommende blev
det en rigtig god afslutning på en ud-
mærket skak-sommer. Det ærgrer
mig noget, at jeg ikke fik set lidt mere
af Bornholm, og også at jeg ikke
nåede hovedmålet med skak-tour’en,
nemlig en norm. Men der røg en pæn
stak rating og præmiepenge ind på
kontoen, mere end rigeligt til at op-
veje de andre ting.

Der var dog andre der klarede det
langt bedre på Bornholm, relativt set
i hvert fald. Specielt må nævnes Mor-
ten Rasmussen og Michael Glib-
strup, der begge vandt ca. 100 point,
samt Rasmus Nielsen, der lagde 75
point til sin rating.

Ris og ros
Men vi kommer ikke udenom, at der
også var et par uheldige ting omkring
turneringen. Pladsen var trang i to af
lokalerne, men først og fremmest var
der problemer med hjemmesiden,
hvor turneringstabellen i nogle dage
var temmelig fejlfyldt. Samt med
livedækningen, måske delvist forår-
saget af, at der vist ikke var andet
end et par 3-mobil forbindelser til
rådighed.

Men måske er vi for godt vant,  og
efterfølgende er der også arbejdet
med hjemmesiden, således at man
nu kan gå ind og se ratingændringer,
langt flere partier m.m.

Trods disse småproblemer var det
alt i alt en meget vellykket turnering,
som arrangørerne heldigvis har
tænkt sig at gentage næste år!

De skal desuden have stor ros for
al den dækning, de fik lokket TV2-
Bornholm til at lave, der blev sendt
en hel del indslag om turneringen,
afsluttende med et langt program. Jeg
mindes ikke at have set så stor tv-
dækning af et skakarrangement i
nyere tid herhjemme!? En oversigt
over alle indslagene kan findes på
turneringens hjemmeside, under
menupunktet ‘Diverse’.

Baltic Sea Cup blev spillet på Almegaards Kaserne – med bornholmsk sommervejr,

høj blå himmel og den smukke natur lige uden for døren.
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v/ Steffen Pedersen

Europa Cup’en for klubhold har ud-
viklet sig til en fantastisk begiven-
hed, hvor spillere helt nede under
mesterspillerniveau deltager side om
side med et stort antal af verdens
allerbedste spillere.

På bræt 5 var Luxembourgs ene-
ste mandlige stormester godt sco-
rende, også selv om et nederlag i
sidste runde ødelagde det lidt. Men
inden da havde han scoret 5 point i
sine 6 partier. Blandt andet ved føl-
gende lynsejr.

Alberto David (2536)

Trajce Nedev (2528)

Siciliansk / B30

Europa Cup (Kemer/Antalya) 2007
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. Sc3

g6

Sådan har den makedonske storme-
ster spillet flere gange, med gode
resultater. Langt mere populært og
anerkendt er 4... Dc7 5. 0-0 Sd4.
5. e5

Til forskel fra det direkte 4. e5 (Sd5),
tvinges springeren nu til et mindre
attraktivt felt.
5... Sg4 6. Lxc6 dxc6 7. h3 Sh6 8. g4!

Og den får ikke lov til at komme
ubesværet med i spil igen. Selv om
det slutter med en flot angrebssejr,
så er det vigtigt at konstatere, at
Hvids strategi i første omgang er at
indskrænke Sorts muligheder. En
enkelt dårligt placeret brik kan være
rigeligt til, at ens stilling kollapser,
og der er vist også noget med ‘en
springer på randen ...’, uden at vi

skal blive for dogmatiske. Men Sort
kommer til at bruge lang tid på at få
springeren med i spil igen og ender
som konsekvens deraf med nye pro-
blemer.
8... Lg7 9. d3 0-0 10. De2! f6

10... f5 11. g5 Sf7 12. Lf4 fulgt af
h4 giver Hvid nogen fordel. Det kan
dog være et bedre valg end parti-
fortsættelsen og er i øvrigt en stil-
lingstype, som Nedev i forvejen har
bedre erfaring med. De partier er
fremkommet efter 10. Le3 f5 11. g5
Sf7 12. Lf4 og derfor et tempo bedre
for Sort i forhold til det aktuelle
parti.
11. Ld2

Eller 11. Le3. Selvfølgelig må Hvid
ikke begynde at slå på f6, da det ville
løse alle Sorts officersproblemer.
11... Sf7 12. 0-0-0!

Igen må Hvid endelig ikke røre e-
bonden, 12. e6 giver blot en svag
bonde. Nu, når Sort slår på e5, sæt-
ter Hvid en springer på e4 og spiller
på, at Lg7 ikke er meget værd.
12... Dc7

Med udsigten til en dårlig løber
vælger Sort at holde spændingen i
centrum, men slår alligevel om få
træk på e5. Lige nu er idéen ...Sd8-
e6-d4.
13. Kb1 Sd8 14. Se4 Se6 15. h4 fxe5

15... Sd4 16. Sxd4 cxd4 17. exf6
exf6 18. h5 f5 19. gxf5 Lxf5 20.
hxg6 Lxg6 21. Tdg1 ser farligt ud
for Sort.
16. h5 Sf4 17. Lxf4 exf4?

Så fik Sort da løst problemet med
Lg7, men står nu over for et værre:
at redde kongestillingen. 17... Lxg4
18. hxg6 hxg6 19. Tdg1 Txf4 synes
at være et bedre forsvar, f.eks. 20.
Txg4 Txg4 21. Sfg5 Dd7 22. f3
Txg5 23. Sxg5 Df5, og Hvid har
fremragende kompensation for den
ofrede bonde, men Sort spiller med
endnu.
18. hxg6 hxg6 19. Th4 e5?

Et hæsligt træk, der strider mod alt
det, som Sort har kæmpet for de
seneste træk. Og helt absurd er det

�

jo, at Sort, netop som han har fået
åbnet for Lg7, lukker denne diago-
nal igen. 19... b6 20. Sfg5 De5 kæm-
per bedre imod, men godt ser det
ikke ud efter 21. c3 La6 22. f3 Tad8
23. Dh2.
20. Sfg5 f3 21. Df1!

Der er sådan set ikke noget i vejen
med 21. Sxf3, men dette giver en
hurtigere afslutning.
21... Tf4 22. Dh3 Txe4 23. dxe4 De7

Det er ikke hver dag, man får lov til
at ofre to tårne, og endda frivilligt!
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24. Th8†! Lxh8 25. Td8†!

Der er forceret mat. 1-0
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Skaksommer i

Som sidste år tog jeg og familien –
Evgenia og Martin – på kombineret
ferie- og skakrejse i USA, hvor vi
denne gang både skulle spille med i
World Open i Philadelphia og Pacific
Coast Open i Agoura Hills uden for
Los Angeles.

Nogle læsere vil måske huske, at
jeg sidste år beskrev deltagelsen i
World Open i positive vendinger.
Helt så positivt var dette ikke i år,
hverken oplevelses- eller resultat-
mæssigt.

Historiske omgivelser
Turneringen var i år flyttet 30 km
uden for selve Philadelphia til det
historiske Valley Forge område,
hvor George Washington under
Uafhængighedskrigen i vinteren
1777-78 overvintrede sammen med
sine mænd, mens briterne hyggede
sig inde i selve Philadelphia.

De historiske omgivelser til trods
ville de fleste udenlandske deltagere
sikkert hellere have spillet i det nor-
male spillested i hjertet af Phila-
delphia, som imidlertid var optaget
under årets turnering.

Spillestedet var nemlig meget be-
sværligt at nå uden bil, ligesom der
kun var begrænsede spisemulighe-
der i gåafstand. Med næsten 1100

www. worldopen.com/

World Open, slutstilling i toppen:

1. GM Hikaru Nakamura, USA (2648) 6½

2. GM Chanda Sandipan, Indien (2593) 6½

3. GM Leonid Yudasin, Israel (2550) 6½

4. GM Evgeniy Najer, Rusland (2635) 6½

5. GM Alexander Shabalov, USA (2626) 6½

6. GM Alexander Stripunsky, USA (2592) 6½

7. GM Victor Mikhalevski, Israel (2584) 6½

8. GM Varuzhan Akobian, USA (2585) 6½

9. GM Julio Becerra, USA (2568) 6½

10. GM Vadim Milov, Schweiz (2676) 6

11. GM Borki Predojevic, Bosnien (2645) 6

12. GM Jiri Stocek, Tjekkiet (2578) 6

13. GM Abhijit Kunte, Indien (2547) 6

14. GM Alexander Ivanov, USA (2565) 6

15. GM Lars Bo Hansen, DK (2578) 5½

16. GM Daniel Fridman, Tyskland (2621) 5½

17. GM Yuri Shulman, USA (2616) 5½

18. GM David Howell, England (2527) 5½

9 runder, i alt ca. 1100 deltagere i ratinggrupper.

Pacific Coast Open, slutstilling i toppen:

1.  GM Melikset Kachyan, USA  (2580) 5/6

2.  Lars Bo Hansen, DK (2578) 4½

3.  GM Suat Atalik, Tyrkiet (2599) 4½

4.  GM Rogelio Antonio, Philippinerne (2540) 4½

5.  IM Enrico Sevillano, USA (2513) 4½

6.  GM Alex Yermolinsky, USA (2512) 4

7.  Joel Banawa, USA (2309) 4

8.  Jouaquin Banawa, Filippinerne (2331) 4

9.  Harutyun Akopyan, USA (2273) 4

...

16. Martin Hansen, DK (2130) 3½

21. WIM Evgenia Hansen, DK (2159) 2½

...

I alt ca. 250 deltagere.

www. chesstour.com/pco07r.htm
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Nakamura, USA – 1'er

Lars Bo Hansen

World Open:
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deltagere er det sikkert ikke helt nemt
at finde egnede spillelokaler.

En vinder skal findes
Som så mange gange før endte tur-
neringen med et bunkebryllup på
førstepladsen, da ni spillere opnå-
ede 6½ points. I bedste amerikanske
stil skulle der findes en vinder, og
det blev den amerikanske stormester
(tidl. Armenien) Varuzhan Akobian,
der endte som sejrherre efter et arma-
geddon-lynparti mellem de to af de
ni med bedst korrektion (Akobian
og Stripunsky).

Måden, de ni vindere opnåede de-
res placeringer på, var meget for-
skellig. I år havde arrangørerne valgt
at indføre en ny ratinggruppe mel-
lem 2200 og 2400 (U2400), og det
endte faktisk med at påvirke place-
ringerne i den åbne gruppe.

Med færre og stærkere spillere
viste det sig pludselig at være meget
vigtigt, hvilken ‘schedule’ man valg-
te at spille i. I amerikanske turnerin-
ger kan man som bekendt vælge for-
skellige spillemoduler med forskel-
lig betænkningstid, som så fusione-
res i de sidste fire runder.

Man kan vælge at spille enten
over 3 (45 minutters partier i de før-
ste fem runder), 4 (60 minutters par-

tier), 5 eller 7 dage (i begge tilfælde
med fuld betænkningstid i alle par-
tier). De spillere, der valgte 7-dages
versionen fik hård modstand: 7
stormestre af 12 tilmeldte. 4-dages
versionen var endnu stærkere: 8
stormestre ud af 10!

Det betød, at en del stormestre var
ude af præmiekampen allerede efter
partierne med kort betænkningstid,
hvilket fik flere af dem til at trække
sig fra turneringen. I danske ører
lyder det måske mærkeligt, men det
er helt normalt og accepteret i USA.

Den letteste vej viste sig at være
3-dages versionen, som ikke var
særlig stærkt besat. Det udnyttede
Nakamura og Yudasin til at score
hver 4½/5 i hurtigskakpartierne,
hvorefter de remiserede sig gennem
de lange partier – der ofte ikke blev
særlig lange, når det kom til stykket
– til en delt førsteplads.

Store præmier
Alt dette havde jeg ikke overvejet på
forhånd, og jeg valgte derfor som de
fleste andre 5-dages versionen. Jeg
fik en fin start med gevinst mod den
unge amerikanske IM Justin Sarkar,
men herefter gik gassen noget af
ballonen. Ikke mindre end 7 remiser
i træk blev det til, inden jeg sluttede

af med en sejr i sidste runde. Jeg
havde ellers flere gode stillinger,
men skarpheden manglede, og de
fusede gang på gang ud i remis.

Evgenia og Martin deltog i den
nye U2400-gruppe. Begge opnåede
udmærkede resultater og fornuftige
ratinggevinster. Evgenia var des-
uden længe med i kampen om de
fine præmier (i amerikanske turne-
ringer er der store præmier i alle
ratinggrupper – mens de ni vindere
af den åbne gruppe hver modtog lidt
over 5.000 $, kunne solovinderne af
grupperne U2200, U2000, U 1800
og U1600 hver rejse hjem med
14.624 $), men et nederlag i sidste
runde ødelagde den forhåbning.

Den amerikanske stil
To uger efter gik turen til Agoura
Hills ved Los Angeles, hvor Pacific
Coast Open blev spillet. En noget
mindre turnering, men dog stadig
med ca. 250 deltagere.

Denne gang havde vi valgt at spille
med i 2-dages versionen, hvor der
lørdag skulle spilles tre hurtigpartier
(60 minutter pr. spiller) samt et parti
med lang betænkningstid, fulgt af to
partier med lang betænkningstid om
søndagen. Et hårdt program, men det
lader ikke til at anfægte amerikaner-

Topopgør i World

Open – Evgeniy

Najer mod Daniel

Fridman og bag

dem anes Victor

Mikhalevski.

Foto: Evgenia Hansen.
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ne. Denne turneringsform er her
meget udbredt. Hurtigskakversionen
var stærkt besat med flere stormes-
tre og IM-ere, hvilket Evgenia og
Martin ved selvsyn kunne konsta-
tere, da de i første runde mødte hhv.
GM Atalik og IM Sevillano.

Da røgen lettede efter førstedagen
lå jeg på en delt 2. plads med 3/4
med flere af de andre titelholdere.
Med et helt points forspring lå
Melikset Kachiyan, en armensk stor-
mester, der som så mange andre øst-
europæiske spillere nu ernærer sig
som spiller og især træner i USA,
hvor der er et helt andet marked for
privat, individuel træning, end vi
kender det fra Europa.

Helt fremme
Som højestratet fik jeg fornøjelsen
af Kachiyan i den næstsidste runde,
og det lykkedes mig faktisk at vinde
dette parti, således at jeg inden sid-
ste runde lå på en delt førsteplads
sammen med Kachiyan og den filip-
pinske stormester Rogelio Antonio.

I sidste runde spillede jeg en ret
udramatisk remis med Antonio,
mens Kachiyan slog IM Matikozyan,
en anden tidligere armener, der nu
bor i USA. Dermed blev Kachiyan
en ganske fortjent vinder af turne-
ringen.

Martin havde en fin turnering, ef-
ter en langsom start kom han i fart
og var tæt på at vinde ratinggruppen
under 2300. I sidste runde måtte han
dog nøjes med en overkantsremis
mod en ca. jævnaldrende amerika-
ner og dermed en delt andenplads i
U2300.

Her følger to partier fra World
Open samt den vigtige sejr over
Kachiyan i Pacific Coast Open

Marcel Martinez (2386)

Lars Bo Hansen (2576)

Fransk / C11

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7

5. f4 c5 6. Sf3 cxd4

Ud af teorien! To uger senere valgte
jeg hovedvarianten 6... Sc6 mod
Antonio.
7. Sxd4 Lb4!?

Helt ud af teorien er det dog ikke –
teksttrækket er foreslået af Fransk-
eksperten John Watson, men kun
spillet i få partier.
8. Le3 Sc6 9. a3 Lc5 10. Dd2 0-0 11.

g3?!

Dette er et af den slags træk, som
John Nunn kalder ‘chess laziness’.
I stedet for hele tiden konkret at regne
på en sort skak på h4, vælger Hvid
unødigt at bruge et træk på en gang
for alle at forhindre den. Samtidig
svækker trækket de hvide felter.
11... De7 12. Sb3?!

Også her var et udviklingstræk at
foretrække.
12... b6! 13. Le2 Lb7 14. 0-0 Tad8 15.

Sb5 f6!

Med de svage hvide felter omkring
Hvids konge skal centrum åbnes.
16. exf6 Sxf6 17. S5d4 Se4 18. Dc1

e5!

Næste hængsel løftes af døren!
19. fxe5 Dxe5 20. Sxc6 Lxc6 21. Sxc5
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21... Sxg3!

Naturligt – de hvide brikker på
dronningfløjen spiller jo ikke rigtig
med.
22. Txf8† Txf8 23. Ld3 d4!

Sidste hængsel løftes af, og nu er
døren åben! Hvid er fortabt.
24. Lc4† Kh8 25. Lf4 Txf4 26. Dd2

Se2†!

Hvid opgav, da 27. Dxe2 Dg5† fø-
rer til mat.  0-1

David Howell
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Varuzhan Akobian

Turneringsvinderen Akobian spiller
i en aktiv positionel stil. Her skal vi
se ham i aktion mod den unge eng-
lænder David Howell:
27. d5 Db7 28. Tb5!

Læg mærke til dette stærke træk.
Hvid vil gerne gennemføre en form
for minoritetsangreb med a4-a5, men
det direkte 28. a5 besvares simpelt
med 28... b5. Nu er det ikke helt rart
for Sort at spille 28... a6, for efter
29. Tb2 har Hvid opnået sit mål: En

Lars Bo

Hansen

mod John

Bryant og

ved hans

side Evgenia

Hansen mod

GM Atalik. Foto: Plamen Peichev.

�

�
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svag sort bonde på b6. Men tekst-
trækket har også en dybere pointe,
som bliver synlig i 30. træk.
28... Te8 29. a5! a6 30. Txb6! Sxb6 31.

axb6

Hvid har ofret en kvalitet, men fri-
bønderne er stærke, og tårne skal
bruge åbne linier for at være effek-
tive. Howell vælger at give kvalite-
ten tilbage med det samme, men Hvid
beholder en solid positionel fordel,
som Akobian præcist konverterer til
et helt point.
31... Txb6 32. Sxb6 Dxb6 33. Da2 Td8

34. h3!

Hvid har masser af tid og bruger et
træk på at forbedre kongestillingen.
34... Kg7 35. Tb1 Df6 36. c4

Hvids bedre bondestilling, aktive
officerer og mere sikre kongestilling
gør Sorts forsvar meget vanskeligt.
36... Kh6 37. Da5! Tc8 38. Tb6

Hvid trænger ind.
38... Dh8 39. g3 Ta8 40. Kg2 Dc8 41.

Tc6 Db7 42. Dxc5 1-0

Lars Bo Hansen (2580)

Melikset Kachiyan (2490)

Grünfeldindisk / D94

1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. c4 c6 4. e3 g6 5.

Sc3 Lg7 6. cxd5 Sxd5!?

Herved skifter partiet fra Schlechter-
varianten i Slavisk til Grünfeld-
indisk. Mere almindeligt er 6... cxd5,
men tekstrækket er ikke dårligt.
7. Le2

Her er 7. Lc4 mere almindeligt.
7... 0-0

I Grünfelds ånd burde Sort angribe
centrum med 7... c5!
8. e4 Sc7?!

Noget passivt – det normale ville
være 9... Sxc3.
9. 0-0 Lg4 10. Le3 Lxf3?

Hvid står behageligt med sit bonde-
centrum og udviklingsforspring, men
efter f.eks. 10... Sd7 ville Sort sta-
dig have en nogenlunde spillelig stil-
ling. Teksttrækket søger modspil
umiddelbart, men som Nimzowitsch
lærte os, skal trange stillinger befries
langsomt.
11. Lxf3 e5 12. d5! Dd6

Efter lang betænkning. Kachiyan
havde tilsyneladende undervurderet
farerne ved stillingen. Nu søger han
tilflugt i slutspillet, men det er meget
vanskeligt.
13. dxc6 Dxd1 14. Taxd1 Sxc6 15. Td7
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Det er sjældent, at jeg har haft et tårn
på 7. række allerede efter 15 træk!
15... Tac8 16. Sd5! Sxd5 17. exd5 Sd4

18. Txb7 Tfd8!?

En vanskelig beslutning. Skal Sort
passivt prøve at redde a-bonden med
18... a5 eller omgående søge mod-
spil? Kachiyan vælger det sidste, men
jeg tror egentlig, at det første var en
bedre chance.
19. Txa7

På det amerikanske skakforbunds
hjemmeside kaldte Michael Aigner i
sin turneringsberetning dette for
‘Pacman chess’. Tårnet tager godt
for sig af retterne.
19... f5!?

Igen det aktive, for efter 19... Sxf3†
20. gxf3 Txd5 21. b4 bliver det ikke
let at styre de hvide fribønder. Men
to bønder er to bønder.
20. Td1!

Dækker indirekte d-bonden.
20... Sb5 21. Ta5 Sd6 22. b3

Tager felter fra springeren. Hvid har
ikke travlt, det er vigtigere at neutra-
lisere Sorts modspil.
22... Tc2 23. g3 e4 24. Lg2 Sf7 25. Tc1!

Det aktive sorte tårn skal afbyttes
eller lokkes til et sårbart felt.
25... Tb2 26. Ta7 Se5(?) 27. Txg7†!

Efter 27... Kxg7 28. Ld4 vinder Hvid
let. Sort opgav.
1-0

�
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To turneringssejre
til Jakob Vang Glud

Den danske IM Jakob Vang Glud
fik fuldt udbytte af to internationale
turneringer på Mallorca i oktober.
Først tog han førstepladsen på
bedst korrektion i Open Es Vermar
foran IM Sebastian Siebrecht
(Tyskland), IM Renier Castellanos
Rodriguez (Chile), GM Vladimir
Burmakin (Rusland), IM Oleg
Gladyszev (Rusland) alle med 7
point af 9. Resultatet var samtidig
Jakob Vang Gluds første GM-
norm. Et point nede i tabellen på en
delt 9-15. plads blandt de i alt 87
deltagere tog Nikolaj Mikkelsen
IM-norm. Et meget lovende resul-
tat for den danske juniorspiller,
især i lyset af at han vandt sine fem
første partier og derfor havde me-
get hård modstand til slut.

Jakob Vang Gluds næste sejr
fulgte i II Torneo Internacional Vila
d’Andratx, en 10-mands alle-mod-
alle turnering, der indledtes dagen
efter den første triumf.

Slutstilling: 1. IM Jakob Vang
Glud (Danmark) 7½, 2-3. IM Ra-
mon Mateo (Dominikanske Repu-
blik) og FM Alejandro Martinez
Gonzalez (Spanien) 6½, 4. GM
Karen Movsziszian (Armenien) 6,
5-6. Sebastian Massanet (Spanien)
og Alejandro Gonzalez Arribas
Vidal (Spanien) 4½, 7. FM Joseph
Ryan (Irland) 4, 8-9. Andres
Schenk Papke (Spanien), FM Juan
Ramon Galiana (Spanien) 2, 10.
Eduardo Cortes (Mexico) 1½.

www. chessmallorca.com/
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1. GM Alexander Moiseenko, Ukraine (2641) 7½

2. GM Kjetil A. Lie, Norge (2536) 7

3. GM Vugar Gashimov, Azerbajdsjan (2655) 7

4. GM Magnus Carlsen, Norge (2710) 7

5. GM Bartlomiej Macieja. Polen (2596) 6½

6. GM Simen Agdestein, Norge (2582) 6½

7. GM Bartosz Socko, Polen (2660) 6½

8. GM Michail Brodsky, Ukraine (2595) 6½

9. GM Mikhail Gurevich, Tyrkiet (2633) 6½

10. GM Vladimir Epishin, Rusland (2587) 6

11. GM Vladimir Burmakin, Rusland (2581) 6

12. Joachim Thomassen, Norge (2075) 6

13. GM Victor Mikhalevski, Israel (2598) 6

14. IM Venkatachalam Saravanan, Indien (2355) 6

15. Gunnar Berg Hanssen, Norge (2242) 6

16. FM Karsten Larsen, Danmark (2325) 6

17. FM Diego Suarez Pousa, Spanien (2418) 6

18. GM Heikki Westerinen, Finland (2385) 6

10. IM Eduard Porper, Israel (2474) 6

20. IM Gediminas Sarakauskas, Litauen (2450) 6

21. Lars M. Andreassen, Norge (2221) 6

22. IM Joanna Dworakowska, Polen (2320) 6

...

39. Simon Pind Jessen, Danmark (2070) 5

69. Leif Nørholm Jensen, Danmark (1615) 4

...

I alt 99 deltagere.

www. arcticchess.org/

Af Karsten Larsen

Tromsø i Norge ligger ca. 4 grader
nord for polarcirklen, og havde for
anden gang besluttet sig for at ar-
rangere Arctic Chess Challenge.
Byen rummer en række spændende
historiske steder, bl.a. om de norske
polarekspeditioner. Som skakturist
kan man vist lige nå at opleve mid-
natssolen inden turneringen begyn-
der, og med lidt held også se polar-
lys.

Af andre danskere deltog Leif
Nørholm Jensen og Simon Pind Jes-
sen. Nick De Firmian var også med
efter en dugfrisk sejr ved Politiken
Cup.

Det viste sig at Simon for nogle år
siden havde slået sig ned i Tromsø
ved universitetet for at tage ph.d.
samt forske i golfstrømmen og glo-
bal opvarmning ved at undersøge
havbunden ved Svalbard!

Turneringen havde deltagelse af
ca. 100 spillere med Magnus Carl-
sen som den højesttratede, men det
blev GM Moiseenko fra Ukraine,
som sejrede udelt med 7½ af 9. For
mit eget vedkommende forløb tur-
neringen ganske fint dog med usta-
bilt spil undervejs, og det blev til 6
point. Simon fik 5 point og Leif 4.
Nick De Firmian havde nok en af
sine værste turneringer nogensinde
og sluttede på 5 point.

Alt i alt et godt norsk arrangement
med gode spilleforhold, hvor der
blev gjort en del for, at de udenland-
ske spillere følte sig velkomne, med

Skak i midnatssol

Arctic Chess Challenge:

Længere mod nord end Tromsø Sjakklubbs

internationale open kan en skakturnering

næsten ikke tænkes. Karsten Larsen var

blandt de knap 100 deltagere.
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Karsten Larsen tog

højt mod nord, nåede

højt i tabellen, og

havde Magnus

Carlsen i

vanskeligheder.

der på dronningfløjen, da bønderne
står på sort!
17... Ted8

Jeg havde svært ved at gennemskue
Sorts plan, ud over at der var visse
taktiske muligheder, jeg skulle passe
på.
18. g3?!

Muligvis en svækkelse, da Sort får
angrebsmuligheder mod Hvids kon-
gestilling.
18... h5! 19. h4 De8 20. Kg2 Te7

Sort flytter lidt rundt og håber på, at
Hvid svækker sig yderligere. I nogle
varianter truer Sort b5, og dronnin-
gen mangler et fornuftigt felt.
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21. a5

Dette træk var jeg lidt betænkelig
ved, da bønder på sort er svage i et
slutspil. Men til gengæld låses Sorts
stilling en smule på dronningfløjen.
21... Tdd7 22. Td4 Sf8 23. Td3 Sg6 24.

Tde3

Her var jeg nogenlunde tilfreds med

bl.a. udflugter og fisketur om natten
hvor der var lyst!

Efter sigende satser Tromsø på at
få Skak-OL i 2014 og det rigtige vin-
ter-OL i 2018. Et spændende per-
spektiv må man sige. Herfra ønskes
der held og lykke til, at dette bliver
en realitet.

Karsten Larsen, 2325

Magnus Carlsen, 2710

Spansk / C68

Inden partiet havde jeg ikke rigtig
fået forberedt mig, da den medbragte
computers stik ikke passede til de
norske stik... suk... Min ambition
mod Magnus Carlsen var bare at få
et parti ud af det i stedet for at blive
rullet fuldstændig.
1. e4 e5

Egentlig en lille overraskelse. Jeg
havde nok forventet noget i retning
af en skarp Sicilianer.
2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. Lxc6

Jeg havde ikke lyst til nyde noget af
en større teoridiskussion i Spansk.
Derfor ville afbytningsvarianten give
større udsigt til et parti.
4... dxc6 5. 0-0 Ld6

Måske ikke den mest ambitiøse va-
riant. 5... f6 er nok det bedste, hvis
man spiller på gevinst. Her var jeg
nødt til at tænke mig om og repetere
nogle af de fuskervarianter, jeg havde
spillet på ICC.
6. d4 exd4 7. Dxd4 f6 8. Le3 Se7 9.

Sbd2 Le6 10. Tad1

Nødvendigt med et tårn i d-linien.
Sc4 kunne ikke spilles direkte, da
Sort så ville kunne spille Lxh2! ef-
terfulgt af afbytning på d4, og sprin-
geren hænger til sidst på c4.
10... Sg6 11. Sc4 Lxc4 12. Dxc4 De7

13. Tfe1 0-0-0 14. Ld4 The8 15. Lc3

Kb8 16. a4 Td7 17. b3

Min oprindelige plan var b4. Men
jeg blev lidt betænkelig, da Sort må-
ske kan spille Df7. Dronningafbyt-
ning kunne give Hvid nogle svaghe-

Foto: tr
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... ARCTIC CHESS CHALLENGE

stillingen. Hvid sætter alt ind på at
spille e5 på det rigtige tidspunkt.
24... Se5 25. Lxe5! Lxe5 26. Td3 Ld6

27. Tde3 Te6 28. c3 Tde7 29. Sd4!

Et vigtigt mellemtræk!
29... Te5 30. b4 Ka8 31. Sf5 Td7 32. f4

Pludselig står Hvid bedst.
32... Te6 33. Sd4 Tee7 34. Sf3

Truer allerede e5. Sort bliver despe-
rat. På dette tidspunkt havde Mag-
nus brugt lidt over en time, mens jeg
blot havde et par minutter tilbage og
altså (som sædvanlig) var kommet i
tidnød.
34... g5?!

En fejl. Nu vinder Hvid forceret på
flere forskellige måder.
35. hxg5 fxg5
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Her angav Steffen Pedersen på
www.dsu.dk 36. e5 gxf4 37. Dxf4!
med let gevinst. Jeg havde i tidnø-
den glemt, at Dxf4 var en mulighed.
men teksttrækket vinder også.
36. Sxg5

Det var det træk jeg havde beregnet
på forhånd. I kritiske stillinger spil-
ler man ofte det, man har set tidli-
gere i partiet. Samtidig var der be-
gyndt at samle sig en kødrand om-
kring bordet, og lige pludselig var
partiet blevet ret intenst.
36... Tg7 37. e5 Le7 38. De6

Spillet i hidsig tidnød. Igen er det et
forudberegnet træk...
38... Dd8

Sort burde måske indskyde Td2.
39. Se4!

Den egentlige plan! Springeren står
fantastisk på e4 og dominerer fuld-
stændig.
39... h4?!

Sidste chance for at komplicere.
40. g4

40. f5 ville igen vinde direkte. Pro-
blemet er igen at g4 var forud-
beregnet...
40... h3†

Igen eneste fusk
41. Kh2??

Ren nervøsitet. 41. Txh3 såvel som
41. Kxh3 vinder igen meget let. Men
jeg så syner og var bange for et eller
andet i h-linien, suk... Pludselig er
det bare remis.
41... Lh4! 42. T1e2

Vistnok heromkring gik uret plud-
selig i stå. Batteriet var tomt! Tur-
neringslederen blev tilkaldt og fik-
sede hurtigt et nyt!
42... Tde7 43. Df5 Tgf7 44. Dh5 Th7
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Tragisk slutning. Hvid er nødt til
trækgentagelse. Ærgerligt at jeg ikke
udnyttede de muligheder, der var.
Men på den anden side er remis vel
også ok. Heldet følge desværre ofte
den bedste spiller.... hmmmm
½-½
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De norske stormestre Simen Agdestien og Magnus Carlsen spillede remis i 5. runde.

Alexander Moiseenko, Ukraine – et halvt

point bedre end forfølgerne.
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v/ Henrik Mortensen

András Adorján: ‘[Bent] Larsen
vandt utallige partier med 1.b3 alene
på sin viljestyrke og ved at snøre
alle de andre. Det tog mange år for
den hypnotiserede skakverden at
finde ud af, at for ikke-Larsen’er
betyder lige netop det åbningstræk,
at man med hvid allerede fra start
må kæmpe for at opnå lige spil.’

(The Chessville Weekly
Volume 6 Issue 19)

Tigran Nalbandian: ‘Du vil aldrig
kunne gætte, hvordan jeg mødte
Kramnik første gang. Det var under
noget kick-boksning træning i 1990.
Jeg havde aldrig før haft en to-me-
ters fyr som sparringpartner! Lad
mig sige dig, Kramniks slag skal
absolut ikke undervurderes.’

(Misha interviews, dec. 2006)

Bent Larsen om, hvordan store
skakspillere reagerer, når de taber:
‘Normalt er det ikke til at se. Vi har
alle lært, hvordan man skal opføre
sig. Hysteri er forekommet meget
få gange i skakhistorien. Jeg kan for-
tælle, at spanieren Medina, som jeg
tabte til i mit næstsidste parti i Mal-
lorca-turneringen, var helt ulykke-
lig over, at han kom til at tæve mig.
Han havde spillet rigtig skidt, men
jeg sad nærmest og sov, fordi jeg
havde ham i min hule hånd...’

(‘Hvis De har en time til overs’,
Orla Johansen 1987)

Alexander Martchenko (13 år):
‘Skak er det ultimative spil mellem
to hjerner.’

(National Post, 6. januar 2007)

Rune Linneboe Pedersen: ‘Man
kan faktisk læse sig god, hvis man
gider bruge tid på det, og derefter
kan omsætte teorien i praksis.’

(Rødovre Lokal Nyt,
22. nov. 2005)

Ivan Cheparinov: ‘Computerne er
en vigtig faktor. Imidlertid er der kun
én vej til succes i skak – hårdt ar-
bejde. Hvis du ikke arbejder hårdt,
kan du ikke udvikle dit spil.’

(Officielt interview ved
M-Tel Masters 2007)

Nina Høiberg: ‘Det er ikke, fordi
jeg ikke gerne vil være god. Men
jeg må indrømme, at jeg gider ikke
arbejde for det.’

(JydskeVestkysten, 21. juli 2007)

Curt Hansen: ‘En tilværelse [som
professionel skakspiller], som nok
giver mange behagelige rejser og
oplevelser, men som også har en-
somheden som bagside. Man afskæ-
rer sig jo på en måde fra mange ting,
fra kontakter med andre mennesker
– folk får jo venner på deres arbejds-
plads eller i sportsklubber. Det er
dejligt at vinde. Det er en bekræf-
telse på, at man har gjort en indsats,
men om det så opvejer alt det an-
det... det ved jeg ikke rigtigt.’

(Berlingske Tidende,
26. aug.1984)

Henrik Danielsen: ‘Peter Heine er
blevet til en ægte kæmper! Det ene-
ste råd, jeg kan give ham, er: At han
skal gøre lidt mere ved det med pi-
gerne!’

(Skakbladet, dec. 2001)

Bent Larsen på spørgsmålet om,
hvorfor der ikke er flere kvinder,
der spiller skak: ‘De mangler tål-
modighed. Tanken om, at det tager
et par år at lære at kombinere bare
nogenlunde, får dem til at tabe mo-
det, desværre.’

(BT, 14. oktober 1985)

Ian Rankin: ‘Nu var Craig fjorten
og Isabel elleve. De var begge to
sky, indadvendte og måske en lille
smule til en side. McCalls drøm om
en søn, der var professionel fod-
boldspiller, og en datter, der var
skuespiller, var bristet. Craig spil-
lede meget skak, men sport, der kræ-
vede fysisk udfoldelse var ikke no-
get for ham. (Han havde vundet en
lille pokal i en turnering på skolen.
Efter det havde McCall forsøgt at
lære spillet, men uden held.) Isabel
kunne godt lide at strikke. De sad i
deres overperfekte dagligstue, der
var indrettet af deres mor, og var
næsten lydløse. Strikkepindenes
klikken og skakbrikkernes bløde be-
vægelser. Det var da for fanden ikke
så mærkeligt, han holdt sig væk?’

(Ian Rankin, ‘Dæmoner’ 1996)

Bent Larsen: ‘Og så er skak et sik-
kert spil. Man bliver normalt ikke
slået ihjel ved et skakbræt.’

(Frederiksborg Amts Avis,
5. juni 1982)

Curt Hansen: ‘Nogle spiller me-
get aggressivt, andre spiller meget
langsomt – jeg indretter mig efter
modstanderen. Møder jeg en ag-
gressiv modstander, spiller jeg ham
langsomt for at ærgre ham... man
skal jo altid undgå at spille de stil-
linger som modstanderen er god til.’

(Berlingske Tidende,
26. aug.1984)

Curt Hansen.

Foto: tr

Skakspillerne

sagde ...



Jeg kan næsten ikke tro det, men
noget tyder på, at jeg har opfundet
en form for skak, som ingen har
tænkt på før, selv om ideen ligger
lige for: Multi-simultanen, hvor alle
deltagerne spiller mod hinanden på
en og samme tid.

Hvis min opfindelse er ny (redak-
tøren af Skakbladet havde i hvert fald
ikke hørt om den), vil jeg hævde, at
jeg må være den dårligste skakspil-
ler, der har bidraget med noget bru-
geligt til skakverdenen. (Jeg er hjem-
mespiller og mit ukendte ratingtal
har garanteret aldrig oversteget
1400).

Fuld beskæftigelse
Multi-simultan-ideen opstod i 1984.
Jeg havde før arrangeret små tradi-
tionelle mand-mod-mand skaktur-
nerings-fester for fire, fem af ven-
nerne. Men ved den slags turnerin-
ger er der dels ofte en ørkesløs over-
sidder, dels er partierne af varierende
længde, så man bare sidder og ven-
ter på at komme videre til næste
runde.

Jeg tænkte lidt over, hvordan man
kunne minimere disse onder, og snart
slog det ned i mig, at jeg bare kunne
stille tilstrækkelig mange brætter op,
så alle kunne spille mod alle på
samme tid. På den måde var samt-
lige deltagere beskæftiget hele tiden,
og alle fik udlevet drømmen om at

spille simultan ligesom de rigtige
mestre. For man kan næppe forvente,
at fire-fem skakspillere gider spille
en almindelig simultan i timevis mod
en hjemmespiller på 13-1400.

Turneringsformen – multi-simul-
tanen, som den vel må hedde – fæn-
gede blandt fem skakvenner. Den
første turnering fandt sted i en lille
toværelses lejlighed på Christians-
havn, som jeg plastrede til med 15
brætter, så vi seks deltagere lige
kunne manøvrere os fra bræt til bræt
og spille fem partier samtidigt.

Siden har jeg en gang om året, på
nær et enkelt år, arrangeret en multi-
simultan. Den 23. fandt sted for ny-
lig. Nu i et mangeværelset parcelhus
på Sydsjælland.

Sådan gør du
Foruden dig selv skal du samle fire-
fem skakvenner og råde over hen-
holdsvis 10 eller 15 brætter. (Syv
deltagere kræver 21 bætter og otte
deltagere 28 brætter).

Jeg har altid lagt vægt på at pla-
cere de 15 partier i to eller tre værel-
ser, (et år endog i fire) så der er en
jævn strøm af bevægelse fra bræt til
bræt. Sørg for at den enkelte spillers
partier placeres så langt fra hinan-
den som muligt, så deltagerne kom-
mer til at bevæge sig nogenlunde lige
meget, så længe alle partierne kører.

At de seks spillere i min turnering

fra år til år må veksle mellem at have
to og tre hvide partier, henholdsvis
tre og to sorte partier, spiller på vo-
res niveau absolut ingen sportslig
rolle. Vi er lige suveræne med Sort
som med Hvid.

Tiden 1
Det vel bedste middel mod, at der
går kludder i turneringen, så man
aldrig er i tvivl om, hvem der er i
trækket, samt at den afvikles inden
for en fastsat tidsgrænse, er at spille
med ur.

Det har jeg dog aldrig benyttet, da
deltagerne er indforstået med, at man
efter et træk går videre til et nyt bræt.
Først sidst på turneringen kan man
komme ud for at sidde ansigt til an-
sigt med sin sidste modstander.

For at forebygge det betragtelige
potentiale for forvirring omkring,
hvem der er i trækket, har jeg ‘op-
fundet’ et såre enkelt system, så man

Multi-simultan:

Alle mod alle på samme tid
Saml fem skakvenner og 15 brætter, så kan alle,

selv den ringeste hjemmespiller, udleve drømmen

om at spille simultan.

Enkelt system: Notationspapir
og kassettebånds-hylster
holder styr på partierne

Af George Fogh
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aldrig er i tvivl. Det består af to kom-
ponenter: 1) notationspapir og 2) et
kassettebånds-hylster indpakket i
hvidt papir, hvor navnene på de to
spillere står klart og tydeligt, hvids
navn med rødt, sorts med sort.

Når man har skrevet sit træk ned,
langer man notationspapiret over på
den anden side af brættet og – meget
vigtigt – placerer kassettebånds-hyl-
stret oven på, så papiret bliver lig-
gende.

Mit system, ligesom Nimzo-
witschs, virker upåklageligt. Det har
aldrig fejlet.

Tiden 2
Min erfaring viser, at en turnering,
hvor der spilles fire eller fem partier,
tager et sted mellem 10 og 15 timer.
Mine deltagere tager det meget seri-
øst, fordi de ved, at der går et år, før
der er  mulighed for en revanche.

Der er derfor meget langt mellem
deciderede kvajetræk, mens vi vel
konstant rykker mere eller mindre
ukorrekt, fordi vi alle roder rundt
med en rating mellem 1200 og 1600.

Én ekstra regel
Jeg har kun indført én regel, nemlig
at der først kan tilbydes remis efter
20 træk. Denne regel blev nødven-
dig, da turneringen øjensynlig blev
så prestigefyldt efter nogle år, at et
par deltagere – skandaløst – tog en

stormesterremis efter blot otte træk,
for des bedre at kunne koncentrere
sig om de øvrige fire partier.

Titler
I min turnering spilles der om to tit-
ler: Mesterskabet og Dummepeter.
Til begge titler hører ubetydelige
vandretrofæer i plastik.

Og der skal findes en endelig vin-
der og en ultimativ taber.

I tilfælde af at to spillere har lige
mange point – og det sker jævnligt –
spilles der omspil med modsat farve
af turneringspartiet med 20 minutter
hver på et ur. Det kan være afsindigt
spændende at følge sådan et mester-
skabs-parti klokken seks om mor-
genen.

I tilfælde af at to spillere har lige
få point, spilles der omspil om Dum-
mepeter med modsat farve, men blot
med fem minutter hver på uret.

Selvfølgelig kan det tænkes, at
omspillene ender remis, og så må
man, hvad jeg faktisk også har, have
yderligere regler i baghånden, men
de har aldrig været i funktion.

Tiden 3
Naturligvis kan det ikke undgås, at
der opstår lidt venten, efterhånden
som partierne afvikles så at sige ude
af takt, når deltagerne ikke længere
har lige mange partier at koncentrere
sig om. Ja det er sågar forekommet,

at én spiller havde alle sine fem par-
tier kørende mod de andre, som
havde afsluttet deres øvrige fire par-
tier. Han tabte alle fem med et brag
og blev Dummepeter!

Det er også min erfaring, at som
partierne afvikles, de første som of-
test først efter seks-syv timer, og der
tegner sig et billede af slutresultatet,
er deltagerne mere villige til at tage
remis, hvis de har indset, at mester-
skabspokalen er uden for række-
vidde eller – endnu vigtigere næsten
– at en remis redder dem fra en sid-
steplads.

Et højere plan
Multi-simultan formen har rige mu-
ligheder for varianter. For eksempel
spillede vi et år, da en af deltagerne
ikke kunne komme, så vi kun var
fem, en dobbeltrundig turnering,
hvor vi spillede et hvidt og et sort
parti mod de andre fire. Altså otte
partier hver. Det var næsten for me-
get af det gode.

Hvis multi-simultan-formen vir-
kelig er ny og ikke for længst afvist
af seriøse spillere som pjat, vil den
på et højere plan end min turnering
vist passe lige ind i Melody Ambers
seriøse show. At tænke sig en multi-
simultan mellem Kramnik, Topalov,
Anand, Svidler, Polgar, Peter Heine
og – for at hædre multi-simultanens
mulige opfinder – mig.

Årets multi-simultan er i gang.
Tre af de seks deltagere
spekulerer over deres træk nede
i stuen, hvor der er opsat otte
partier. I et andet lokale på første
sal, står de øvrige syv partier.
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BENT LARSEN

Bjørnens vilje
Bjørn Nielsen 4/10 1907 - 21/5 1949
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Det var en usædvanlig majdag. Jeg
havde været på FDF-tur til egnen
omkring Spjald. Lille Gunnar havde
været på kanten af et hedeslag. Selv
havde jeg klaret den fint, takket være
koldt vand ved håndleddene og den
slags tricks. Senere skulle jeg selv-
følgelig over i Friluftsbadet, mindre
end 50 m væk. Jeg viste mit partout-
kort, men fru Baadsgaard vinkede
mig nærmere.

– Ved du, at Bjørn Nielsen døde i
morges?

Hans far var bankdirektør i Her-
ning. En udmærket klubspiller.
Bjørn viste tidligt meget talent. I sin
første DSU-turnering, Horsens
1928, blev han ‘dansk mester’. Fra
1932 deltog han 18 år i træk i DM,
og tog efter en delt 5. plads ved de-
buten præmie hver gang. Hvis man
ser bort fra 1940. 3-4. præmie bety-
der nemlig delt sidsteplads. Det var
lige efter 9. april, og kun fire mand
meldte sig. De spillede dobbeltrun-
digt, Og Jens Enevoldsen vandt ef-
ter omkamp med Chr. Poulsen. Jens
var i færd med at vinde alene, da han
mod Ernst Sørensen forkyndte ‘mat
i 6’ – og selv blev mat i 4, som folke-
viddet formulerede det. Maribo-
mandens dronning havde en skak,
som Jens ikke havde regnet med.
Stemningen må have været lidt
mærkelig. Men i 1941 blev det altså
Bjørnens tur, og han repeterede i
1942, 44 og 46. I 47 delte han før-
stepladsen med Jens Enevoldsen,
men tabte omkampen chanceløst.

Jens vandt også i 48. Men i 49 var
Bjørnen igen delt første, med Poul
Hage. Med den samme sejsvilje som
altid. Flere lange hængepartier. I
Skakbladets mindenummer skriver
Jens E., at for alle, som kendte lidt til

Bjørn Nielsen, kom hans død ikke
som nogen overraskelse. Det forstod
jeg ikke. Hverken i Holstebro eller
Herning hørte jeg noget sådant. Og
ved Påsketurneringen i København
var jeg ikke den eneste, der tænkte,

Bjørn Nielsen – nåede i sin korte karriere at vinde DM fire gange
og besejre den regerende verdensmester.



Jens Enevoldsen – som
han i sine velmagtsdage
præsenterede sig selv
på et postkort
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at en invalid burde vel lægge stilen
om. Lidt mere knald eller fald, færre
lange partier.

Derimod forstod jeg glimrende
JE’s skildring af den unge student i
København, hvis blødersygdom han
intet anede om. De sås ikke et par år,
og derefter var det et chok at se ham
med krykker. I 1933 delte han 2.-3.
pr. med Julius Nielsen. I 1934 an-
denpladsen udelt, i 1937 på deling. I
38 på deling. Internationalt havde
han bedste danske score i Folkestone
1933. Men til afslutningsmiddagen
var han ikke med. En selvsikker bar-
berer, der aldrig havde givet nogen
så meget som en rift... Nå, det blev
altså nødvendigt at tilkalde læge, og
Bjørn måtte gå sulten i seng.

Andenpladserne var jo i begyn-
delsen af trediverne det højeste, man
kunne kæmpe om. Erik Andersen
havde patent på sejren. En af gan-
gene var Bjørnen dog ved at vinde
det afgørende parti. Han var helt
udkørt. Så ikke en mat i to. Måske
tidnød. Reddede dog den vindende
fordel igennem til tidkontrollen.
Noterede et hemmeligt træk. Ifølge
JE’s beskrivelse vidste han tilsynela-
dende ikke hvilket. Da han så det
ved genoptagelsen, opgav han.

– Men aldrig har nogen hørt ham
forsøge på at undskylde sig eller
bortforklare ved at henvise til sin
sygdom. (JE i mindenummeret).

Nej. Og i München 36 scorede han
77%! Nogle mente vel, han skulle
have holdt sig væk. Jens Enevold-

sen tog på en tur til Spanien. Lord
Derbyshire arrangerede den store
turnering i Nottingham. Men Hage
og Norman-Hansen var også med i
München. Samt mange jøder! Ha-
rald Enevoldsen spurgte i 1954 Vai-
tonis, der svarede:

– Ja, men vi havde simpelthen lyst
til at spille skak.

Men fra München 1941 vil jeg
allerførst vise et parti, der for mig
står som det fineste eksempel på ‘for-
svarets triumf’. Modstanderen var en
stærk mester. De delte til slut fem-
tepladsen, efter Stolz, Lundin, Alje-
chin og Bogoljubov!

Kurt Richter

Bjørn Nielsen

Spansk / C84

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4

Sf6 5. 0-0 Le7 6. d4 exd4 7. e5 Se4! 8.

Te1 Sc5 9. Lxc6 dxc6 10. Sxd4 Se6 11.

Sf5 Dxd1 12. Txd1 Lf8!

Stillingen minder om ‘Berlinmuren’
(3... Sf6 og 5... Sd6), som Kramnik
forstod bedre end Kasparov. Richter
har ikke valgt åbning efter psykolo-
gisk sans, han overvurderer simpelt-
hen den hvide stilling. Bonden på e5
er muligvis kommet for langt frem.
13. Sc3 Ld7 14. Se4 0-0-0 15. Le3 c5

16. c3 h6 17. Td2 Lc6 18. Txd8† Kxd8

19. Sfg3 Le7 20. f4 g6 21. Tf1

JE (30 år): Richter giver i sine noter
et spørgsmålstegn, formentlig for at
vise, at hele manøvren med at an-
gribe Sorts kongefløj er forfejlet...

Ja, formodentlig. Men hvad ellers?
Skulle han vente? Sort har en stil-
ling, der kan forbedres! F.eks. b6 og
a5. Richters træk har den fordel, at
Sort tvinges til at skynde sig:
21... h5! 22. Sf6 h4 23. Sge4 b6 24. f5

gxf5 25. Txf5 Lxf6 26. Sxf6 h3! 27. g4

Ke7 28. Th5 Td8

Hvid tvinger Sort til at gå til angreb.
Selvfølgelig ikke 28... Txh5 29.
gxh5, hvor den sorte løber slet ikke
er medvirkende. (29... Kf8 30. Lh6†
Ke7 31. Lg7!).
29. Txh3 Td1† 30. Kf2 Tb1 31. b3 Tb2†

32. Ke1 Txa2 33. Th8??

33. Sg8† (33... Kf8 34. Sf6) havde
muligvis ført til remis.
Det faldt ikke Richter ind. Der
Scharfrichter, som man så morsomt
kaldte ham. Jeg traf ham i Berlin
1959. En fredelig mand, der boede
sammen med sin mor. Flere af hans
bøger var morsomme).
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Det er en kombinationsøvelse. Sand-
synligvis er tidnøden allerede slem.
33... Sf8!! 34. Th5(?) Sg6 35. h4 Th2

Danske OL-deltagere, München 1936. – Fra venstre: Poul Hage, Erik Andersen, Chr. Poulsen, Ernst Sørensen,
Holger Norman-Hansen, Hartvig Nielsen, Alfred Christensen, Juluis Nielsen og Johs. Pedersen.
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36. Sh7 Lf3 37. Tg5? Sxh4?

Tidnød. Ingen af dem så Te2†.
38. Th5 Te2† 39. Kf1 Txe3 40. Txh4

Txe5 41. Kf2 Ld1 42. b4 cxb4 43. opg.

Disse spredte glimt skal ikke være
ordnede, f.eks. kronologisk. Men i
fortsættelse af det viste eksempel på,
hvilken selvtillid Bjørnen havde i
stillinger uden dronninger, skal vi
lige se et par træk af et parti mod
Alfred Christensen:

Alfred Christensen

Bjørn Nielsen

Modtaget dronninggambit / D20

1. d4 d5 2. c4 dxc4!?

En afveksling, tidligere var han en
svoren tilhænger af Laskers Forsvar.
Rakkeren finder på noget originalt.
Han var faktisk original. Tidligere
valgte han f2-f4 i alle partier, senere
kun hver anden gang. Med Sort var
det ikke forkrøblede kongeindere
altsammen, både Benoni og Fara-
jowicz stod på menuen.
3. Da4†!? Dd7! 4. Dxc4 Dc6
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Slut! Hvid står i overkanten, men
gevinsten voldte ikke Sort de store
problemer. Han havde bedre slut-
spilsteknik, mest tålmodighed og den
stærkeste vilje.

Men der er jo lige et politisk pro-
blem. Var Bjørnen nazist? Jeg kan
forsikre, at det har jeg aldrig hørt i
Vestjylland, og jeg havde alle an-
tenner i lyttestilling, når samtalen
drejede i den retning. Det må være
noget, en sindssyg københavner
fandt på i forbindelse med München
1941. En af den slags, der er så ringe,
at man må sige De.

Harald Enevoldsen vendte tilbage
til spørgsmålet flere gange, og altid
med de samme klare ord:

– Nej, hør nu her: Selvfølgelig var
han ikke det. Bjørn var meget intel-
ligent, og han var invalid. Nazierne
praktiserede eutanasi og den slags.

Måske skal vi nu om ad et stolt
kapitel i det krigshærgede Danmarks
skakkultur, litteraturen.

Fini Pode Petersen har berettet,
hvad en skakbekendt fra det neutrale
Sverige sagde i 1946:

– Vi svenskere køber jo danske
bøger. Hvad I har, navnlig takket
være Bjørn Nielsen, Jens Enevold-
sen og Alfred Christensen, der kan
vi slet ikke være med.

Poul Hage skrev i mindenumme-
ret:

– Hans stil er den akademiske og
præget af stor saglighed og nøgtern-
hed. Kun sjældent vover han sig ud
over emnet i snævreste forstand. Det
sker dog. Hans indledning til ‘Kon-
geangrebet’ er af stor dramatisk virk-
ning.

Dertil kan tilføjes, at både i ‘Hvor-
dan man vinder en gevinststilling’
og navnlig i ‘Kan de kombinere’
vrimler det med vittigheder omkring
‘fejl’ og ‘vanvittige resultater’.

I ‘Aron Nimzowitsch’ drejer det
sig jo mest om ‘100 partier forsynet

med stormesterens egne kommenta-
rer og skakcauserier’. Kun en enkelt
gang skrider BN ind, på side 218,
ved et af matchpartierne mod Brinck-
mann i Kolding, januar 1923. Nimzo
ofrer en bonde og roser offerets
korrekthed. Hvid skulle have taget
bonden. BN:

– Et offer, der fremtvinger remis,
er åbenbart ‘korrekt’ som remisoffer
betragtet, men kan i øvrigt være fuld-
stændig ‘ukorrekt – nemlig såfremt
stillingen var mere end en umiddel-
bar remis værd. N.s note trækker ikke
denne forskel klart op.

Det er helt præcist. Men Julius
Nielsen kunne have skrevet det sam-
me, og måske skarpere. Det er et
knudepunkt i dansk skaklitteratur,
hvor man glimrende kan forestille
sig, at mange lyntog mødes. Jeg tror,
Krause er med. Samt både Alfred
Christensen, Jens Enevoldsen og
Bent Larsen. Samt Nimzo selv! Vi
kan alle sammen have forsyndet os
med en alt for hurtig kommentar,
f.eks. til avisen næste dag.

På et eller andet tidspunkt skal jeg
vel til det, igen er det München 1941.
Men kommentarerne skal være de
kortest mulige. Slet ikke som Jens E-
nevoldsens i 49, hvor han bringer en
frygtelig omgang tysk ‘ligegyldig
ordskvalder’. Men han bringer den!!

Bjørn Nielsen mod den svenske stormester Gösta Stoltz i OL-træningsturneringen i
København 1933. Tilskueren med piben er Jens Enevoldsen.
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Aljechin

Bjørn Nielsen

Spansk / C86

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4

Sf6 5. 0-0 Le7 6. De2 b5 7. Lb3 d6 8.

c3 0-0 9. d4 Lg4 10. Td1 Dd7?!

Teoretisk nærmest en fejl. Men BN
ved, hvad han gør. Han begik nem-
lig samme ‘fejl’ mod Stolz, og efter
11. dxe5 Sxe5 12. Sxe5 Lxe2 13.
Sxd7 Sxd7 14. Te1 Lg4 havde Hvid
nul og nix. Aljechin spiller selvføl-
gelig ‘stærkere’.
11. h3! Lh5 12. a4! Tab8 13. axb5 axb5

14. Lg5?

BL 2007: Hvorfor kritiseres dette
ingen steder? Det gør jeg! Hvis 14.
d5 ikke giver noget, er 10... Dd7
stærkt!
14... h6 15. Lh4 Tfe8 16. d5 Sd8 17.

Lxf6 Lxf6 18. Ta7 Sb7 19. Sbd2 Sc5

20. Lc2 b4 21. Sc4 bxc3 22. bxc3 Tec8

23. Tda1 De8 24. De3!

Vi giver os selv chancen for at rose
et Aljechin-træk. Det gjorde Jens
også i 49. Han siger nærmest, at 24...
Lxf3 er i Hvids interesse. Mere inte-
ressant er det, at Sort selv angav som
den anden mulighed: 24... Ta8 25.
Txa8 Txa8 26. Txa8 Dxa8 27. Sxe5
Da2. Hvilken af de to ville den store
profylaktiker Tigran Petrosjan have
valgt 10 år senere? Jeg aner det ikke!
24... Lxf3 25. Dxf3 Ta8 26. Dd1 Txa7

27. Txa7 Dd8 28. Da1 Tb8 29. g3 Dc8

30. Kg2 Ld8 31. Da3! Lf6!

Sort må have spillet forkert, i hvert
fald Ld8. Men stillet over for truslen
Sxe5 opdager han noget, som Alje-
chin simpelthen må have overset.
Turneringens ligegyldige:
– Fagfolk siger: Aljechin kommer i
tidnød.

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

�����	��
��������

32. f4?? exf4! 33. gxf4 De8! 34. e5

Sd7!

Simpelt. 35. exf6 De2† tror Aljechin
ikke på.
35. Txc7 dxe5 36. f5?

Elendigt, men jeg tror ikke, 36. Sd6!
Dd8 havde reddet Hvid.
36... e4! 37. Se3 Le5 38. Ta7 Dd8 39.

Sg4 Dh4 40. Sxe5 Sxe5 41. Dc1

Det hemmelige træk. Bjørnen kunne
altså analysere. Han må have set 41...
e3! og også 42. Dxe3 Tb2 43. De2
Dg5†. Det er ikke nogen lang vari-
ant.

41... Sd3?! 42. Lxd3 exd3 43. Ta2

De4† 44. Kg3 Dxd5 45. Tf2 Td8 46. Dd2

De5† 47. Kg2 De4† 48. Kg3 Td5!

Nu er det, man vel stadig siger, at
aldrig har vi set Sverige så tydeligt.
49. Tf4 De5 50. Kf3 Df6 51. Ke4 Dd6

52. Kf3 Te5 53. Td4 Txf5† 54. Kg2 Dg6†

55. Kh2 Tf3 56. Tg4 Df5 57. Kg2 Dd5

58. Td4 Da8!

Fikst. Men der var selvfølgelig også
andre måder.
59. Td8† Dxd8 60. Kxf3 Df6† 61. Ke4

Dh4† 62. Kxd3 Dd8† 63. Kc2 Dxd2†

64. Kxd2 f5 65. Ke3 g5 66. Kd4 g4

Her var sidste mulighed for at op-
give. En g-bonde er simpelt hen for
langt væk. Ikke en gang i Alices
Wonderland kan man konstruere en
Reti-manøvre med den hvide konge.
67. Ke3 Kf7 68. c4 g3!? 69. c5 f4† 70.

Kf3 Ke6 71. opgivet.

Bjørnens vilje. Samt Aljechins! Han
var nemlig Aljechin. Han kunne da
ikke bare lade en svensker vinde tur-
neringen.
Et enkelt Lasker-Forsvar skal der

Alexander Aljechin (1892-1946)
med sin yndlingskat. Aljechin var

verdensmester i to perioder,
1927-1935 samt 1937 til sin

død  23. marts 1946.
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være plads til. Jeg har valgt et af dem
fra Folkestone 1933, mod Devos.
Denne belgier var skam i det øjeblik
temmelig kendt og respekteret. Den
stærkeste belgier! Edgar Colle var
nemlig død i 32. Det er altså et fan-
tastisk eksempel på hvid sorgløshed
eller målbevidst spil af Sort i en
meget beskeden åbning, eller kun-
sten at vinde med en elendig løber.

Devos

Bjørn Nielsen

Lasker-forsvaret / D55

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 Le7

5. Lg5 0-0 6. e3 Se4

Sådan! Bjørnen kendte skam ud-
mærket ‘forstærkningen’ h6. Men
der er mange argumenter imod!
Capablancas idé – som han kan have
fundet ved at læse Philidor, og som
tiltalte så forskellige men’sker som
Bobby Fischer og Hein Donner – var
at stille bønderne på forsvarsfløjen
på f7-g6-h7. Men i en anden variant
har Sort intet angreb, hvis han ikke
har Tad8-d6-h6!!
7. Lxe7 Dxe7 8. Db3 c6 9. Tc1 Sd7 10.

Le2 f5!?

Jeg har svært ved at tro på det. Men
Kashdan kalder i turneringsbogen
Le2 ‘for tamt’.
11. 0-0 Tf6! 12. Ld3 Kh8 13. Tc2 Th6

14. Tfc1 Sdf6!

En kolossal skuffelse for Hvid. Han
havde nemlig fundet på noget geni-
alt: 15. cxd5 exd5 16. Sxd5!
15. h3? g5 16. Se5 Sxc3 17. Dxc3 g4

18. Lf1?

... BJØRNENS VILJE

Ren forvirring. Trods det fjollede
træk 15 var 18. hxg4 Sxg4 19. Sxg4
fxg4 20. g3 Dg5 21. Lf1 stadig godt
nok. Det påstod Kashdan i hvert fald.
18... gxh3 19. g3 Ld7 20. Kh2 Sg4†

21. Kh1 Dg7 22. c5 Le8 23. b4!?

Viljen ser Vorherre på.
23... Lh5 24. a4 Tg8 25. Sxg4

Der truede nemlig 25... Sxe3.
25... fxg4 26. Td1

Dette taber hurtigt. Bedre var ifølge
Kashdan 26. De1, men totalt håbløst
pga. triplering på f-linien samt h7-
h5 etc.
26... Lg6 27. Ta2 Df6!
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Hov! Hvor uvenligt. Truer Le4...
28. e4!! Lxe4† 29. Kh2 Th5

Tys tys. Aljechins Kanon.
30. b5 Tf5 31. De1 Tf8

Voila!
32. Tdd2 Tf3 33. bxc6 bxc6 34. La6

Tb3(!!)

Hvid opgav. Kashdan fortsætter
skam, med et dansk dronningoffer:
35. De2 Tb1 36. Td1 Txd1 37. Dxd1
Dxf2† 38. Txf2 Txf2† 39. Kg1 Tg2†
40. Kg1 h2 og vinder.
Det må man vel kalde en ‘understate-
ment’. Jeg har omhyggeligt under-
søgt hver enkelt hvid brik, ingen af
dem kan udrette noget mod truslen
41... h1D mat. Derimod er Df3 en
smuk ‘dualforhindring’, for derefter
er der ikke mat ved tårnforvandling.
Jeg tror ikke, Bjørn Nielsen under
hele sin skribentvirksomhed røbede
noget om sit privatliv. Hans kone var
lærerdatter fra Skovsted ved Thisted.
De havde to små børn.

�
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Med ti medlemmer stiftedes Hol-
stebro Skakklub den 18. oktober
1907 på Hotel Postgården og blev
straks efter tilsluttet den kun lidt æl-
dre Dansk Skak Union. Klubben tri-
vedes og var ved 25-års jubilæet i
1932 provinsens næststørste skak-
klub med 60 medlemmer.

Entusiasmen og aktiviteten var
stor, bl.a. havde man 1919 besøg af
den regerende verdensmester Dr.
Emanuel Lasker, der spillede simul-
tan (21 vundne, 2 remis), og i årene
efter gæstede flere af tidens store
navne Holstebro, bl.a. Spielman,
Nimzowitsch og tyskeren Brinck-
mann, der imponerede ved at spille
blindsimultan mod otte af klubbens
stærkeste spillere (2 vundne, 5 re-
mis, 1 tab).

Den resultatmæssige storhedstid
var i 1980’erne, hvor klubben to
gange spillede sig i 1. division. I
starten af 90’erne satte nogle af
klubbens unge spillere to gange ver-
densrekord i maratonskak. Første
rekord lød på 75 timer, den sidste

Grenaa Skakklub blev stiftet d. 14.
november 1907 med Landsretssag-
fører Sidenius som den, der tog ini-
tiativet, ligesom han blev klubbens
første formand, en post, som han
havde i tre perioder, i alt 39 år.

I klubbens historie er der nogle
begivenheder, der fortjener at næv-
nes:

I 1917 arrangerede Grenaa Skak-
klub Dansk Skak Unions Bededags-
turnering, vist forløberen for nuti-
dens påsketurnering. Der var ca. 30
deltagere.

I 1919 spillede verdensmesteren
Emanuel Lasker simultan i Grenaa,

Holstebro Skakklu

Grenaa Skakklub 1

JUBILÆUM

JUBILÆUM
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på 76  timers uafbrudt skak med
store brikker på byens gågade.

Som noget helt enestående i
dansk skak har klubben opfostret
tre stormestre: Bent Larsen, Lars
Schandorff og Peter Heine Nielsen.
Dertil tre internationale mestre: Lars
Borbjerggaard, Martin Olesen og
Jan Pedersen.

Bent Larsen, der blev indmeldt i
Holstebro Skakklub 1947 og  klub-
mester 1½ år senere, er i dag æres-
medlem. Han har skrevet den føl-
gende hilsen til 100-års jubilaren:
......
Datoen er d. 18/10. Jeg sendte Er-
ling Høiberg det følgende, der for-
håbentlig nåede frem i tide til jubi-
læumsskriftet. Det bygger på et sym-
patisk brev, som jeg i øjeblikket ikke
kan finde. Fra Henning Andersen,
Århus. Han er af en meget skakin-
teresseret familie, der dog normalt
ikke står i klub. En onkel boede i
den nordlige del af Holstebro. Det
er ham, jeg citerer efter hukommel-
sen. Jeg har bare sat en titel på.

Apropos Olsen
Alle husker Olsen. En smuk mand,
en flot mand. Sikken holdning! En
af klubbens bedste spillere gennem
mere end en menneskealder. Hans
bopæl befandt sig i den nordlige del
af byen. En lys sommermorgen
krydsede vore baner i nærheden af
Møllevej. Vi sagde godaften, på
samme tid. Simultant! Men så lagde
jeg mærke til noget. Olsen så nær-
mest nedbøjet ud. Sådan havde jeg
aldrig set ham. Meget kan man sige
om mig, og det meste er der sikkert
en eller anden, der har sagt, alle-
rede. Men ingen kan have sagt, at
jeg stikker næsen i andres privatliv.
Alligevel tog jeg en overraskende
beslutning. Jeg vovede det!

– Undskyld Olsen, er der noget,
der trykker dig?

– Ja, det er der virkelig. Jeg har i
aften tabt et turneringsparti til en
dreng på tretten år. Det er nok på
tide, jeg holder op med at spille
skak!

Vi snakkede lidt, og jeg forsøgte

at forklare ham, at skakspillet havde
været kilden til mange glæder i hans
liv, og at det ville det da blive ved
med, fremover. Derefter sagde vi
godaften eller godnat, det husker jeg
ikke. Men det var stadig en nedbø-
jet skikkelse...

Depressionen helbredtes miraku-
løst hurtigt, og Olsen var næsten
altid god for et helt point, som
førstebræt på B-holdet.

BL PS: Det var kun en sommer-
turnering, og Olsen var så uheldig
at skulle spille Hvid i Kongegambit.
Den kunne jeg! 1. e4 e5 2. f4?! exf4
3. Sf3 h6! Beckers Forsvar. Olsen
havde ikke en chance. Spasskij har
senere sagt til mig, at 3... g5 gen-
driver. Korchnoi har været inde på
det samme. Bobby forelskede sig i
3... d6, men jeg er den dag i dag af
Beckers opfattelse. ‘Om 100 år er
alting glemt?’ Nej, rent vrøvl. Det
er netop det, det ikke er.

PS: Til lykke!
Bent Larsen

b 100 år

Nimzowitsch har spillet simultan
fire gange, og Bent Larsen har også
spillet simultan i Grenaa et par
gange.

I 1930’erne og 1940’erne var
Grenaa Skakklub Djurslands stær-
keste skakklub, nogle år vandt man
endda amtskredsmesterskabet foran
Randers Skakklub.

I 1941 arrangerede Grenaa Skak-
klub og Arbejdernes Skakklub i
Grenaa for første gang Djurslands-
turneringen, der stadig spilles hvert
år.

I 1973 afholdtes Nordisk Mester-
skab i Grenaahallen med ca. 200

deltagere og med Bent Larsen som
vinder.

Klubbens stærkeste spiller har
utvivlsomt været tidligere minister
Anders Andersen, der vandt Djurs-
landsturneringen hele 13 gange, han
holdt pause, medens han var i Folke-
tinget, men genoptog spillet i klub-
ben, da han holdt op og spillede helt
til sin død i foråret 2006, 93 år gam-
mel.

I 1960’erne nåede klubbens med-
lemstal op på ca. 65, et antal, som vi
slet ikke kan leve op til nu, hvor vi
kun er 13-14 medlemmer.

Asger Hartelius

100 år

Anders Andersen, Grenaa Skakklub.
Djurslandsmester 13 gange, når
arbejdet i Folketinget tillod det.
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Januar 1949 trådte jeg første gang
ind i Frederiksberg Skakforenings
lokaler, og sandsynligvis var Jens
Enevoldsen i klubben den aften.
Dengang kom de stærke spillere
nemlig i klubberne, for der fandtes
ikke koordinerede turneringer, hur-
tigturneringer og lynturneringer, og
der var heller ikke skakcomputere
og skak på internettet. Tilbuddene
var Københavnsturneringen, Dan-
marksturneringen i påsken og hold-
turneringen, al øvrig skak fandt sted
i klubberne.

Jens fattede hurtigt sympati for
mig, bl. a. var jeg hans hjælper ved
en blindforestilling, hvor han vandt
over 12 blinde. Det blev til et livs-
langt venskab!

Vi kunne dog blive meget uenige,
for mens jeg synes, at et parti skal
afgøres ved brættet, så generede det
ikke Jens at bruge – og om nødven-
digt at bøje – skakreglerne. Dette
medførte, at vi kom til at stå som
modparter i en retssag i både Byret-
ten og Landsretten pga. en afgørelse
af et parti ved DM i Vejle i 1967.

Jens spillede mod Ole Jakobsen,
og da turneringslederen meddelte,
at nu skulle der gøres hemmeligt
træk, skrev Jens sit hemmelige træk
og lukkede det inde i hængeparti-
kuverten, hvorefter skakuret blev

fra 1 til 9 år – og det gjorde han, og
de fik en storartet aften, og han var
i høj kurs hos dem i lang tid! Jens
var en utroligt charmerende mand!

Jens sluttede turneringen som nr.
5, men han ville have delt 3. plad-
sen, hvis han havde vundet over
Ole, og dette skadede ifølge Jens
hans anseelse som skakforfatter og
skakjournalist, og han anlagde der-
for sag mod Dansk Skak Union, idet
han hævdede, at turneringskomi-
teen ikke var kompetent.

I Byretten havde Jens sagfører til
at føre sin sag, mens jeg ved min
side havde Svend Petersen, som ud
over at være landsretssagfører også
var en fremragende skakspiller. Jens
tabte, og da vi samlet forlod Byret-
ten efter domsafsigelsen, erklærede
Jens, at han aldrig havde oplevet en
retssag, som var blevet ført så dår-
ligt fra begge sider, men nu syntes
han, at vi skulle tage en sild og en
snaps ovre på hjørnet. Der brugte
Jens så tiden til at fortælle os om
den uretfærdige udgang af retssa-
gen. Svend, Annette og jeg tog det
roligt, vi kendte jo Jens særdeles
godt alle tre, men Jens’ sagfører så
meget mærkelig ud!

Jens appellerede til Landsretten,
og her førte han selv sin sag, mens
jeg atter havde Svend ved min side.

Dengang et skakparti
blev til en retssag

De fleste skakpartier afgøres ved brættet. Eller i værste fald i

turneringskomité eller skaknævn. Men i 1967 indbragte Jens

Enevoldsen en parti-afgørelse for domstolene, og hans modpart

var Dansk Skak Union v/ formanden 1966-76, Ole Schøller Larsen.

Til daglig var de klubkammerater i Frederiksberg Skakforening,

men jura er ét, venskab heldigvis noget andet.

standset. Jens og Ole gav sig deref-
ter til at analysere stillingen, men
blev afbrudt af turneringslederen,
som ville have forsiden af hænge-
partikuverten udfyldt, og da de kom
til tiden, så viste det sig, at Oles ur
var blevet sat i gang igen, hvilket
medførte, at han formelt havde tabt
på overskridelse af tiden.

Jens krævede straks partiet vun-
det, Ole protesterede, og turnerings-
lederen afgjorde, at partiet skulle
spilles videre i hængepartitiden med
urene stillet et minut i hel. Jens kla-
gede til turneringskomiteen, hvor
jeg var formand, men turnerings-
komiteen stadfæstede turnerings-
lederens afgørelse. Ved genopta-
gelse af spillet blev det givet remis
uden videre spil.

Partiet blev spillet i 3. runde, og
da vi boede på samme hotel, havde
vi dagligt diskussioner om det ri-
melige i afgørelsen. Det var ikke
blide ting, han sagde om jyder i al-
mindelighed og dem fra Vejle i sær-
deleshed, og det generede ham ikke,
at min kone og mine fire børn over-
værede vore diskussioner.

Da vi nærmede os stævnefesten,
spurgte jeg ham, om han skulle med,
men han skulle i hvert fald ikke være
sammen med sådan nogen! Men jeg
skal nok passe jeres børn – de var

Af Ole Schøller Larsen
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Klubblade

Nordre Skakklub:

NORDRE NYT
At den 13-foldige DM-vinder År-
hus Nordre faktisk tør prøve nyt, selv
om klubben sidste år fyldte 75 år,
fremgår med al tydelighed af klub-
bladet: Fischer-Random, Grand Prix
med en bred vifte af turnerings-
varianter, 3-pointssystem som i fod-
bold, for at nævne i flæng.

Formand-emeritus Poul Erik Niel-
sen er redaktør, og målsætningen
synes ikke ulig f.eks. New In Chess:
At dække centrale skakbegivenhe-
der, turneringer såvel som skak-
kultur, med lødig men underhol-
dende journalistik. Blot tilpasset den
snævrere målgruppe, naturligvis.

I oktobernummeret skriver Nina
Høiberg om Vesterhavsturneringen
(og får ros af redaktøren for ikke at
gemme sig væk sammen med de 64
ratingpoint, hun mistede i Esbjerg!).

Det var dog ikke partiet i sidste
runde, der kostede rating, forstår
man, tværtimod ‘... var det trods alt
en lille trøst at få lov at slutte turne-
ringen med at sætte Bodens mat.’

Karsten Fyhn
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Nina Høiberg

22. Se5! Db5

Han kan ikke slå på b3, f.eks. 22...
Dxb3 23. Sxd7† Sxd7 24. De7† Kg8
25. De6† Kf8 26. Ld6†.
23. a4 Db4 24. Sxd7† Sxd7 25. Lxd5

Sf6 26. Dxf6†

Endelig – jeg havde luret på den
meget længe!
26... gxf6 27. Lh6 mat!

Bodens mat!  1-0. www. nordre.dk/
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Hvordan fastholder man den århu-
sianske vinkel (og humor!) i noget
så uårhusiansk som en artikel om
generationernes kamp eksemplifi-
ceret af mødet mellem Lasker og
Botvinnnik i Nottingham 1936,
kommenteret 41 år senere af den ald-
rende Botvinnik? Det klarer Mikkel
Nørgaard i sin artikel således:

M. Botvinnik
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E. Lasker

12. a3!

Lasker spiller stille og roligt. Senere
i partiet stiller han sin bonde på b4,
hvilket alle skakspillere uden undta-
gelse har kopieret i denne variant
[M.Nø.: Det passer som bekendt ikke
helt – J. Rudbeck bytter om på træk-
følgen og stiller bonden på b4 noget
tidligere i sine partier!] .....

Er man Orangutang-entusiast, må
man finde sig i at blive drillet.

Nordre er lige så levende på Nettet,
med Nordre Webnyt, bestyret af
webmaster Mads Borup. Her er al
tænkelig information om aktuelle
begivenheder, men også et stort web-
arkiv, klubhistorie – og sågar videoer
fra klubben.

�

�

Jens startede med at bede retsfor-
manden om at godkende, at vi sagde
du til hinanden, ‘for vi er jo gamle
venner’. Da Jens afhørte mig, stil-
lede han et spørgsmål, som Svend
ikke syntes om, så han rejste sig og
protesterede, men det hjalp ikke, for
Jens sagde: ‘sæt dig nu ned, Svend,
og ti stille!’, og retsformanden blan-
dede sig ikke!

Jens tabte igen, og da vi fulgtes
ud, fortalte han igen om afgørelsens
uretfærdighed, men så spurgte han,
hvor jeg skulle hen, og da jeg sagde
på kontoret, så spurgte han, om jeg
ville køre med, og så sagde han: ‘for
vi er vel stadig lige gode venner?’
Og selvfølgelig var vi det, for uan-
set hvor uenig jeg kunne være med
Jens, så var mit venskab med ham
noget, som jeg satte meget højt!

En lille krølle: da Eigil Pedersen
i 1968 ønskede at blive afløst som
redaktør af Skakbladet, så tilbød
Jens at tage over. Jens ville være
blevet en fremragende redaktør, så
jeg var fristet, men jeg gruede for
det slagsmål, det ville blive at få
hovedbestyrelsen til at godkende
ham. Det problem klarede Jens selv,
for han forlangte en undskyldning
for episoden i Vejle, og så var den
potte ude!

Jens Enevoldsen.



Juniorskak

Skak altsammen

... næsten

Fem danske juniorer deltog i Ungdoms-EM i Kroatien sammen

med mere end 700 piger og drenge fra hele Europa.

Danskerne EM-scorer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts.

Alexei Hansen (D/u/18) 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4

Tobias Bøje (D/u/16) 0 0 0 1 0 0 1 ½ 1 3½

Kristian Seegert (D/u/14) ½ 1 0 0 1 ½ 0 1 1 5

Mads Andersen (D/u/12) 0 1 1 1 0 ½ 0 1 0 4½

Tobias Juul Madsen (D/u/10) ½ 1 0 1 ½ 1 ½ 0 1 5½

Årets EM for ungdom var henlagt til
den kroatiske havneby Sibenik, el-
ler rettere et ferie-resort bestående af
flere hoteller, campingplads, marina
og alverdens muligheder for adspre-
delse, beliggende lidt uden for byen.

For dem af os, der kun har prøvet
franskmændenes selvhøjtidelige
kaosarrangement i Belfort for et par
år siden samt to udmærkede skak-
arrangementer på faldefærdige ho-
teller i Montenegro de sidste to år,
var det en helt ny oplevelse, at alt
var i orden, lige fra lufthavnstransfer
over hotellerne til spilleforholdene
og sidst men ikke mindst mulighe-
derne for afslapning og adspredelse
mellem runderne. Og hvis der op-
stod problemer (f.eks. som den obli-
gatoriske manglende kuffert ved an-
komsten til Split), blev de håndteret
med stor hjælpsomhed fra arran-
gørernes side.

De fem danskere
Det danske hold bestod denne gang
af Tobias Juul Madsen i U10, Mads
Andersen i U12, Kristian Seegert i
U14, Tobias Bøje i U16 og Alexei
Hansen i U18. For at få kabalen til at
gå op, var de to sidstnævnte rykket
en aldersgruppe op. I spidsen for
delegationen var, som så mange
gange før, Per Andreasen, der ud
over sin erfaring og sine skakmæs-
sige kompetencer jo også i kraft af
flere udstationeringer for FN har et
indgående lokalkendskab og taler

det lokale sprog. Derudover var vi
tre fædre, der havde valgt at gøre
turen med til Kroatien.

Rutiner og resultater
Med Per ved roret kører dagene ef-
ter et fast skema. Formiddagen går
med forberedelser og måske en ba-
detur. Efter frokost, når runden er
sat i gang, er det så tid til at vente. De
første 1½ time af partiet er der over-
hovedet ikke adgang til spilleloka-
let. Vi kunne derfor passende for-
drive ventetiden med at nyde det
gode vejr på hotellets terrasse.

Efter spærretiden kommer så end-
nu et par timer med nerverne på høj-
kant – nu tilsat Pers vurderinger af
stillingerne. Efterhånden som dren-
gene kommer ud, gennemgås par-
tiet med det samme. Når alle er ude,
spises fælles aftensmad, og herefter
er der fælles gennemgang af dagens
mest interessante partier.

På forhånd var der vel nok størst
forventninger til Mads, og selv om
4½ af 9 vel egentlig er et udmærket

resultat, så var det i hvert fald noget
under hans egne og professor Elo’s
forventninger. Hans åbningskend-
skab var fuldt på højde med de bed-
ste i gruppen, men desværre blev
flere gode stillinger ikke behandlet
efter fortjeneste.

Den største positive overraskelse
stod Tobias Juul for. Med friskt spil
og den lille smule held, der også skal
til, blev han bedste dansker med 5½
af 9 og en pæn ratinggevinst.

Tobias stod i øvrigt ofte, mere el-
ler mindre frivilligt, for underhold-
ningen, f.eks. som da han under af-
tensmaden efter 6. runde proklame-
rede, at hans modstander hele tiden
havde rettet på brikkerne og sagt
‘Shut up!’, så det var Tobias også
begyndt på. Der er jo en del, der
taler for, at modstanderen sagde
‘J’adoube’, men det må have været
et fantastisk syn med to drenge, der
hele tiden beder modstanderen holde
sin kæft.

Tobias Bøje var konstant oppe
mod stærk modstand, men fik trods

Af Ivan Andersen

Ungdoms-EM
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Tiden mellem rundernes

skak blev brugt på – skak.

Her demonstrerer Alexei

Hansen et parti, mens

Rasmus Svane (dansk, men

repræsenterede Tyskland),

Mads Andersen og Tobias

Bøje henholdsvis spiser is,

smiler til fotografen og

følger med.

U12, 4. runde:

Mads Andersen

kommenterer:

Omar Eltigani, Ungarn

Mads Andersen, Danmark

Grünfeldindisk / D92

EM 2007 blev aldrig den helt store
succes for mig. Jeg havde i øvrigt en
ganske forfærdelig score med hvid.
Heldigvis kunne jeg så finde ud af at
vinde med sort ...
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7

5. Lf4

Allerede her var jeg ude af min for-
beredelse! Men jeg kendte dog sta-
dig til teorien.
5... 0-0 6. Tc1 dxc4 7. e4

7. e3 er en anden variant, som giver
en lidt anden slags spil.
7... Lg4 8. Lxc4 Sh5 9. Le3 Lxf3 10.

gxf3 e5

Jeg mente at kunne huske, at man
kan spille dette træk her.
11. d5?!

11. dxe5 Lxe5 12. Dxd8 Txd8 er
hovedvarianten, som giver nogen-
lunde lige spil. Teksttrækket deri-
mod ødelægger løberparrets effekti-
vitet ret voldsomt.
11... a6

Lidt bedre er vistnok 11... Sf4 fulgt
af c6 og Sd7. Ideen med teksttrækket
er at kunne møde Db3 med b5, sam-
tidig med at man forhindrer en hvid
brik i at komme til b5.

alt skrabet 3½ point sammen mod
slutningen, hvilket var ca. omkring
hans forventede score.

Alexei var fra start noget usikker
på sin egen form, og sammenholdt
med, at han spillede en aldersgruppe
over sin normale og undervejs mødte
4 titelholdere, må 4 point betragtes
som tilfredsstillende.

Endelig sluttede Kristian på 5
point. Han imponerede med kniv-
skarpt åbningsspil, som hver formid-
dag blev forberedt gennem timelan-
ge internetsessioner med hans træ-
ner hjemme fra Danmark.

Moderne teknologi
I det hele taget var det imponerende
at opleve, hvordan teknologien, bare
gennem de sidste tre år, er blevet
mere og mere almindelig, selv blandt
de alleryngste.

I vores lille gruppe rådede vi over
8 laptops til 9 personer! På alle ho-
teller var der gratis trådløs internet-
adgang i foyer-området, og det blev
flittigt benyttet i forbindelse med for-
beredelser og afrapportering, og hen
under aften slog de fleste naturligt
nok over på livesendingen fra VM.

Her kan det godt undre en nybe-
gynder i skakverdenen, at der ikke
blev tilbudt fælles gennemgang og
kommentering af de igangværende
partier. Man kan vel ikke forestille
sig et fodboldstævne for ungdom,
afviklet samtidig med VM, hvor der
ikke er arrangeret storskærmsvisning

af stjernernes kampe. Det er da næ-
sten for nemt at klappe en projektor
på en PC, og hyre en af de mange
tilstedeværende stormestre som af-
tenens special guest star til at kom-
mentere.

En anden lidt pudsig ting ved årets
turnering var placeringen af hvile-
dagen. Den lå nemlig om lørdagen
mellem runde 8 og 9. Den eneste
fornuftige forklaring må være, at
man håbede på, at nogle af deltagerne
ville benytte lejligheden til at bruge
nogle sparepenge på en af de utal-
lige sejlture og andre arrangementer,
der var udbudt. Den røg vi i hvert
fald på, og vi havde en fremragende
tur til en nærliggende nationalpark.

Lynskak-tradition
Et af de faste indslag, når Per er rej-
seleder, er en lynturnering om, hvem
der er ‘Den bedste i hele Verden’.
Således også i år, og denne gang stod
regelsættet heller ikke tilbage for den
anden VM-turnering.

Drengene (minus Alexei, plus
Rasmus, der er dansk men repræsen-
terede Tyskland) spillede en turne-
ring med Mads som vinder. Dette
gav retten til at møde Per i et parti
som Per vandt. Han mødte så efter-
følgende GM Helgi Olafsson som
vandt og derefter mødte Mads.

Ligesom med det andet VM står
det lidt uklart, hvem der vandt sam-
let, men mit bud er stormesteren,
eftersom han vandt alle sine partier.

M:
Foto: Ivan Andersen.
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... UNGDOMS-EM

12. a4 Sd7 13. Se2 Dh4 14. Dd2 Dh3

15. Sg3
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15... Sdf6

Ideen med det træk er selvfølgelig at
få dronningen i sikkerhed med Dd7.
Jeg var faktisk ret tæt på at spille 15...
Dg2, da jeg opdagede, at han havde
forceret remis med 16. Lf1 Dxf3 17.
Le2 Dg2 18. Lf1 Df3 19. Le2. Sand-
heden er i øvrigt, at han står meget
bedre, hvis han slår på h5 med løbe-
ren i stedet for at blive ved med at
true min dronning.
16. Ke2

Nok ikke nødvendigt, da han skal
beholde sin rokade. Se bare senere.
16... Dd7 17. Dc3?!

Går lige ind i min løbers diagonal.
17... Sf4† 18. Ke1 Se8?!

Man skal spille 18... Tfc8 fulgt af c6
med det samme i stedet for at stille
springeren på d6 først.
19. Db3 Sd6 20. Lf1 Tfc8 21. Se2 Sxe2

22. Lxe2 c6 23. dxc6 Txc6 24. Txc6

Dxc6 25. Kf1

Her ser vi grunden til, at det ikke var
særlig genialt at spille 16. Ke2. Her
var jeg i øvrigt klar til at kaste mig
ind over bordet for at forhindre ham
i at trykke på uret og dermed få
tillægstid, hvis han rokerede kort.
25... Tc8 26. Ld3?!

Han skulle have fået sit tårn i spil
med 26. Kg2 lige med det samme.
Det viser sig alligevel om et par træk,
at det bare var et tempotab at stille
løberen på d3.
26... Sc4 27. Lxc4 Dxc4† 28. Dxc4 Txc4

29. Kg2 Txa4 30. Tc1 Lf8 31. b3 Ta5

Jeg er helt overbevist om, at han hå-
bede på 31... Tb4?? 32. Tc8 Kg7 33.
Txf8 med vindende fordel.
32. Lg5?

32. Tc8 Kg7 33. f4 behøver ikke at
være helt let vundet. Efter tekst-
trækket har jeg stor fordel.
32... Kg7 33. f4 exf4?!

33... Tb5 var en smule bedre.
34. Lxf4 Tb5?!

Egentlig ikke nogen rigtig fejl, men
det giver ham mulighed for 35. e5,
hvorefter jeg har nogle problemer
med min konges sikkerhed.
35. Tc3

Pyha! Det så han ikke!
35... Kf6 36. h4 Ke6

Nu er den i hvert fald sikker!

Drenge u. 10 (80 delt.):
Kirill Alekseenko, Rusland

Drenge u. 12 (99 delt.):
Illya Nyzhnyk, Ukraine

Drenge u. 14 (87 delt.):
Sanan Sjugirov, Rusland

Drenge u. 16 (82 delt.):
Vugar Rasulov, Aserbajdsjan

Drenge u. 18 (74 delt.):
Ivan Saric, Kroatien

Piger u. 10 (64 delt.):
Cecile Haussernot, Frankrig

Piger u. 12 (64 delt.):
Aleksandra Lach, Polen

Piger u. 14 (68 delt.):
Nazi Paikidze, Georgien

Piger u. 16 (62 delt.):
Kubra Ozturk, Tyrkiet

Piger U18 (57 delt.):
Inna Ivakhinova, Rusland

Europamestre 2007:
37. Td3 Le7 38. Kh3 Th5 39. Lg3 Lxh4
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40. Td6†?

En meget bedre chance var at gå ind
i tårnslutspillet efter 40. Lxh4 g5 41.
Kg4 Txh4† 42. Kxg5 Txe4, hvor jeg
selvfølgelig står klart bedst, selv om
det ikke er helt nemt vundet.
40... Ke7 41. Tb6 Lxg3† 42. Kxg3 Tb5

43. Txb5 axb5 44. b4 Ke6 45. f4 f6 46.

Kf3 h5 47. Kg3 g5 48. e5 gxf4†

Min første sejr med Grünfeld i et
koordineret parti!
0-1

Tobias Juul Madsen blev dansk topscorer og

bedste nordiske deltager i yngste drengegruppe.

Foto: Ivan Andersen.
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Junior Hold-DM

Af Esmat Guindy

Hold-DM for juniorer blev afviklet
på Tjele Efterskole 6-7. oktober, og
alle ni hovedkredse stillede op.

Turneringen fik al den spænding
og dramatik, man kunne ønske sig,
idet sidste rundes sidste parti mel-
lem 1. Hovedkreds og de mangeårige
mestre fra 6. Hovedkreds blev afgø-
rende for, hvilket hold, der vandt.

6. HK havde ellers i de foregå-
ende 8 runder skabt sig et solidt for-
spring ved at vinde rub og stub på
nær en meget spændende match mod
Fyn, der endte uafgjort, og havde
således opnået 44 brætpoint mod
københavnernes 37½. Men i Junior
hold-DM går matchpoint forud for
brætpoint, og 1. HK havde kun tabt
til 9. HK og ellers vundet alt andet.

Det betød, at sidste runde bød på
intet ringere end en ren finale, der
længe så ud til at balancere omkring
4-4, og stillingen med få minutter
tilbage var da også 3-3. På de sidste
brætter lignede det 2-0 til københav-
nerne, men århusianerne havde lige
de ekstra sekunder på urene og fik
remis ved evig skak og til slut den
altafgørende tidsoverskridelse, der
sikrede mesterskabet med 4½-3½.

Slutstillingen: mp. br.p.

1 6. Hovedkreds 15 48.5
2 1. Hovedkreds 12 41.0
3 2. Hovedkreds 12 40.0
4 3. Hovedkreds 11 42.0
5 9. Hovedkreds 10 36.5
6 4. Hovedkreds 6 21.5
7 5. Hovedkreds 4 20.5
8 7. Hovedkreds 2 28.0
9 8. Hovedkreds 0 9.0

Vinderholdet fra 6. Hovedkreds:
Michael Nguyen, Mads Andersen,
Jakob Koba Risager, Kristian See-
gert, Nicolai K.B. Pedersen, Tobias
Bøje, Rinor Salihu, Maria Kjær Pe-
tersen.

www. tjeleefterskole.dk
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Bøger

Mere sjov i skak
Henrik Mortensen: Mere sjov i skak,
Eget Forlag, i kommission hos For-
laget Underskoven, 104 sider, 150 kr.

En hurtig opfølger på ‘Skak er sjovt’,
der udkom sidste år og blev omtalt i
Skakbladet nr. 7, 2006. Selv om kon-
ceptet med mange (75 ifølge over-
sigten!) små uafhængige indslag er
fastholdt, ligeledes den høje kvalitet
i skakopgaver og partier, er stilen lidt
mere poleret. I to'eren går husarerne
stort set forgæves, medmindre også
husarer kan lokkes til at kigge på
lødig (men sandelig også sjov!) skak.
Ellers det velkendte mix af vandre-
historier, anekdoter, kuriøsiteter og
diagramstillinger, hvor selve begi-
venhederne på skakbrættet hæver sig
over hverdagens trivialiteter.

Mest iøjnefaldende nyhed er det
indledende kapitel med skakcitater.
Godt stof og fornemt researchet. Med
risiko for at personsammenfaldet
mellem anmelder og Skakbladets re-
daktør kunne give mistanke om pres-
sion, kontaktede vi Henrik Morten-
sen med det forslag, at han påtog sig
at redigere en citat-klumme i Skak-
bladet. Og som man måske allerede
har gættet af premieren side 27 på
‘Skakspillerne sagde...’ overvandt
Henrik Mortensen sine betænkelig-
heder (nødvendigheden af research
under øget tidspres) og sagde ja.

Thorbjørn Rosenlund

Skakautomaten
Robert Löhr: Skakautomaten, over-
sat fra tysk af Anette Petersen, Gyl-
dendal, 392 sider, 299 kr.

En ægte skakroman. Om ‘Tyrken’,
den skakspillende maskine, der
bjergtog verden lige fra premieren i
1770 og om dens opfinder, baron
Wolfgang von Kempelen. Histori-
ens ramme, ‘Tyrken’, von Kempe-
len, tider og steder er historiske, men
bogens egentlige hovedperson, den
skakspillende dværg Tibor er det
ikke. Og den dramatiske handling
slet ikke.

Intrigerne ved den østrigske dron-
ning Maria Theresias hof virker me-
get autentiske, og det kan sagtens
være den omstændighed, at den vir-
kelige von Kempelens letsindige
løfte om at skabe en altoverstrålende
opfindelse tvang ham ud i bedraget
med ‘Tyrken’, der fascinerede Ro-
bert Löhr. Maskinen blev aldrig for
alvor afsløret, selv om der var ad-
skillige lærde afhandlinger, bl.a. af
Edgar Allan Poe i 1836, der hæv-
dede, at der var et menneske skjult i
maskinen. Tankevækkende i øvrigt,
at Poe på den ene side præsterede en
knivskarp analyse, men på den side
afviste helt principielt, at en maskine
ville være i stand til at spille skak.
Han havde åbenbart ikke Fritz og
Rybka på sin bærbare, mens han
skrev sit essay.

I roman såvel som i virkeligheden
var det von Kempelens ambition at
skabe ægte mekanik, en tale-maskine
bl.a., og da succesen med ‘Tyrken’
greb og fastholdt ham, kunne man
tro, at romanen ville vise, at opfin-
deren er lige så fanget som dværgen
i mørket i ‘Tyrken’s indre. Men så-
dan er det ikke, faktisk vil romanen

hverken diskutere eller vise noget –
kun underholde. Tibor er ikke Pär
Lagerkvists dværg, men robust og
ligetil. Og der er knald på. Mord,
overfald, afpresning, sex (yppig
man-eater overskrævs på ‘Tyrken’,
mens dværgen fra sit skjul giver en
hånd med).

Hvad så med skakken? Er det
okay, når Tibor vinder det ene parti
efter det andet? Ja, i det store og hele
kan  også kyndige læsere overbevi-
ses af skaksekvenserne, og stemmer
man forventningen i den rigtige ret-
ning, er ‘Skakautomaten’ fortrinlig
underholdning.

Thorbjørn Rosenlund
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Et godt gammelt ord siger, at ‘man
skal kende sine klassikere’. En af de
skakspillere, der har frembragt de
fleste og smukkeste klassiske partier
i skakhistorien, er Akiba Rubinstein
(1882-1961). Om ham er der udkom-
met første bind i en biografi, som
dækker perioden fra hans fødsel frem
til 1920.

Forfatterne John Donaldson og
Nikolaj Minev har foretaget et grun-
digt arbejde i ordets bedste betyd-
ning. Biografien indeholder intet
mindre end alle Rubinsteins kendte
partier i denne periode (næsten 500),
og her taler vi ikke blot om de umid-
delbart tilgængelige partier, som
kendes fra datidens turneringsbøger,
men om partier, der er fundet frem
fra diverse spredte arkiver, gamle
polske aviser m.v., herunder også
løse partier og simultanpartier, og der
er en komplet samling af turnerings-
tabeller.

Stort kildemateriale
Bogen rummer desuden resultat-
oversigter fra turneringer, matcher
og simultanforestillinger, og bogen
er forsynet med en bibliografi med
udvalgte værker i form af parti-
samlinger, turneringsbøger og tids-
skrifter. Dertil kommer seks forskel-
lige indeks over spillere, åbninger,
herunder ECO-numre, samt kom-
mentatorer, illustrationer og et ge-
nerelt indeks.

Altså en bog, der er gennemarbej-
det i sjælden grad. Hvad det histori-

Klassikere:

ske kildemateriale angår, fremlæg-
ger forfatterne virkelig en forsk-
ningsfront på området, idet de klar-
gør, hvor langt materialet rækker, og
hvor man eventuelt kan søge efter
nyt materiale.

Forfinet skakopfattelse
Når man kan betegne Rubinstein
som en af de store klassiske spillere
(nogle vil ligefrem hævde: klassike-
ren over alle klassikere!), skyldes det
to ting. Dels befandt han sig histo-
risk inden for den klassiske skak-
opfattelse, der var fremherskende før
Første Verdenskrig, og dels perfek-
tionerede han denne skakopfattelse
i sine partier.

Richard Reti skriver i bogen Ma-
sters of the Chess Board (1932):
‘Partierne af Steinitz, som skabte teo-
rierne, var langt fra at være de per-
fekte eksempler. Der måtte en hel ge-
neration af skakmestre til at uddrage
fra disse teorier, hvad de måtte inde-
holde af værdi for det praktiske spil.
Rubinstein var hjørnestenen i denne
generation, og hans partier er den
mest perfekte demonstration af
Steinitz’ lærdom.’

Tæt på VM-match
I år er det præcis hundrede år siden,
at Rubinstein fik sit store internatio-
nale gennembrud ved at vinde den
første (1907) af de i alt fire klassiske
Karlsbad-turneringer foran næsten
hele verdenseliten. I de følgende år
fik han konstant høje placeringer,

ikke mindst den delte førsteplads i
Skt. Petersborg 1909 sammen med
verdensmesteren Emanuel Lasker,
og det kulminerede med fire sejre i
store internationale turneringer i
1912, hvorefter der blev indledt for-
handlinger med Lasker om en VM-
match.

Rubinstein klarede sig imidlertid
dårligt i Skt. Petersborg 1914, der-
næst udbrød Første Verdenskrig, og
i 1920’erne blev Rubinstein trods
glimtvis fænomenale præstationer
udkonkurreret af Capablanca, Alje-
chin og Bogoljubov i bestræbelserne
for at opnå en VM-match.

Redaktionelle valg
Turneringsbogen fra Karlsbad 1907
indeholder et opstillingsbillede med
alle turneringsdeltagerne foran en
pavillon, og hele billedet oser af at-
mosfære fra den svundne tid. Des-
værre lader gengivelsen af dette og
andre af datidens atmosfærefyldte
billeder meget tilbage at ønske i det
foreliggende værk, idet de fremstår
svage og uskarpe.

Man kunne måske også have øn-
sket lidt mere kulør på de biografiske
oplysninger om Rubinstein. Hvor-
dan var det nu med den flue, der hele
tiden summede rundt og satte sig på
hans hoved under turneringen i San
Sebastian 1911 og forhindrede ham
i at tænke? Forfatterne går meget let
hen over de tidlige symptomer på
Rubinsteins psykiske sygdom. Et
gennemgående træk i hele bogen er,

Rubinstein-
biografi

Af Erik André Andersen
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at forfatterne foretrækker historiske
facts fremfor anekdoter.

I en præsentation af Rubinsteins
partier har forfatterne måttet balan-
cere mellem forskellige hensyn, dels
hensynet til en komplet partisamling,
dels hensynet til partikommentarer
og øvrige oplysninger, altsammen på
400 sider. Forfatterne har i et vist
omfang anvendt partikommentarer
fra datidens turneringsbøger og tids-
skrifter, og de har naturligt nok lagt
vægten på at skildre de vigtigste par-
tier, mens resten af partierne er u-
kommenterede. Forfattere har måt-
tet foretage nogle valg og har gjort
det på klare præmisser. For at hjælpe
læseren lidt på vej er der indlednings-
vis lavet en liste med Rubinsteins
bedste partier, herunder nogle af hans
berømte tårnslutspil.

I modsætning til andre af datidens
store skakmestre, f.eks. Tarrasch,
Tartakover og Aljechin, som var flit-
tige skribenter og elskede at kom-
mentere egne og andres partier, var
Rubinstein ikke nogen stor skak-

skribent. Bogen bekræfter dette ind-
tryk, idet der blot er gengivet gan-
ske få partier med Rubinsteins kom-
mentarer.

Fejl – trods alt
Det er umuligt at kontrollere alle
bogens utallige dokumentariske hen-
visninger, men en enkelt fejl kan
nævnes: partiet Rubinstein - Alapin
(1912) hævdes at være kommente-
ret af Siegbert Tarrasch i bogen
Dreihundert Schachpartien, hvilket
ikke kan lade sig gøre, fordi Tarrasch
i denne bog kun kommenterer sine
egne partier. Henvisningen bør ret-
telig være til Tarrasch’ bog Die Mo-
derne Schachpartie (Leipzig 1916,
s. 256-258).

Som afslutning skal blot siges, at
Donaldsons og Minevs Rubinstein-
biografi er et pionerarbejde og et
unikum, og det varslede bind 2 må
afventes med spænding.

PS. Hvis mindre end den kom-
plette samling af Rubinsteins partier
kan gøre det, og hvis man kan nøjes

Karlsbad 20/8 - 17/9 1907 – Siddende: Rubinstein, Marco, Fändrich, Tschigorin, Schlechter, Hoffer, Tietz, Maróczy, Janowski,

Dr. Neustadt, Drobny, Marshall. Stående 2. række: Nimzowitsch, Wolf, Mieses, Cohn, Johner, Leonhardt, Salwe, Vidmar, Berger,

Spielmann, Dus-Chotimirski, Tartakower, Dr. Olland. Stående 3. række: Ubekendte tilskuere.

John Donaldson and Nikolay Minev:
The Life and Games of Akiva Rubin-
stein. Volume 1: Uncrowned King.
2nd Edition. Revised and Enlarged,
Russell Enterprises, Inc., Milford CT
USA 2006.

med et udvalg af Rubinsteins bedste
partier, kan en bog som Hans
Kmochs Rubinstein’s Chess Master-
pieces/100 selected games (Dover,
New York 1960) stadig anbefales.
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http://kskak.dsu.dk/start.html

K-skak

Computerfri

Veteran-DM

i k-skak 2007

Hermed indbydes du til
deltagelse i årets Computerfri
Veteran-DM.

– Turneringen starter i
begyndelsen af december.

– Vinderen modtager ud over
titlen en præmie på 1.000 kr.

– Deltageberettigede er alle
medlemmer af Dansk Skak
Union, der i 2007 fylder
mindst 50 år, og som gennem
tilmeldingen bekræfter, at
turneringen vil blive gennem-
ført 100% uden hjælp af
computeranalyse.

– Tilmelding til undertegnede
senest den 20. november.
Indskuddet, som er på 100 kr,
indsættes samtidigt på
girokonto 495-0356 eller via
PC-bank: Reg.nr. 9543
kontonr. 0004950356.

Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000  Århus C
Tlf. 86 19 17 25
Peter.lindegaard@stofanet.dk

K-skak turneringer
Også for dem, der hverken er vete-
raner eller computerfri, er der mange
muligheder for at spille k-skak, na-
tionalt, internationalt, via mail eller
den internationale k-skak organisa-
tion ICCF's server. Også tema-
turneringer. Indskud fra 50 kr. til 300
kr. (int. Open Class f.eks. 85 kr.).

Se mere information på k-skakkens
hjemmeside, eller kontakt:

Søren Peschardt
Taarbæk Strandvej 87B
2930 Klampenborg
Telefon: 50 99 07 85
Email: kskak@skak.dk

Vagtafløsning
Karsten Fyhn har efter flere års godt
arbejde på posten som bestyrer af
landskampene valgt at fratræde og
søge andre udfordringer. Posten er
nu overgået til Kristian Rohde Jen-
sen, som efter nogle års fravær er
tilbage i k-skak ledelsen.

Der har i nogen tid ikke været så
stor aktivitet, hvad angår lands-
kampe, men der er allerede sendt
nogle udfordringer ud til lande, som
vi ikke før har spillet matcher mod,
f.eks. Malta og Singapore. Endvidere
er der sendt en udfordring til Fær-
øerne for at lodde stemningen for en
slags ‘national’ Landskamp.

Vægten vil for de kommende
landskampe blive lagt på spil på
ICCF’s webserver.

De fleste lande betinger sig, at så-
danne landskampe spilles på denne
måde. Det må derfor nok desværre
erkendes, at det bliver vanskeligere
og vanskeligere at finde mulighed
for de spillere, der alene ønsker at
spille k-skak pr. brev. Selv k-skak
pr. email er efterhånden ved at blive
anset for at være lidt gammeldags.

Følg med her på siden for nyhe-
der på landskampfronten!

OBS! Karsten Fyhn vil gøre
igangværende landskampe færdig
som holdleder, så resultater i disse
matcher skal stadig indrapporteres
til Karsten.

Kristian Rohde Jensen

Åbent Computerfri
DM  2006
1-2. Edvard Hess, Herlev, og Poul
Andersen, Middelfart, 7, 3. Thomas
O. Kristensen, Viborg, 6, 4-6. Niels
Pedersen, Nibe, Børge Pilgaard,
Rørvig, og Ejnar M. Kristensen, Es-
bjerg, 5½, 7. Aage Justesen, Nr. Al-
slev, 3½, 8. Fritz Rasmussen, Frede-
rikshavn, 3, 9. Jens Hottrup, Birke-
rød, 2, 10. Jan Erik Zimmermann,
Nordborg, 0.

Edvard Hess døde kort før turne-
ringens afslutning.

Peter Lindegaard

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skak-litteratur
på alle sprog.

Betaler extra god pris for
Skakbladet 1904-1922;
Tidsskrift for Skak
1895-1901; British Chess
Magazine 1881-1922;
Deutsche Schach-zeitung
1846-1900.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

Skakligaen
Mens 1. og 2. division indleder den
46. divisionssæson i Dansk Skak
Union allerede 4. nov., er Skak-
ligaens første to runder rykket til
weekenden 10.-11. nov.

Fire hold mødes i København, de
øvrige seks i Århus.

1. runde:

K41 - Sydøstfyn
Helsingør - Brønshøj

Nordre - Helsinge
Jetsmark - Nordkalotten
Århus/Skolerne - Ålborg

2. runde:

Brønshøj - K41
Sydøstfyn - Helsingør

Nordkalotten - Århus/Skolerne
Ålborg - Nordre
Helsinge - Jetsmark

Helsinge er favorit til at vinde sit 8.
mesterskab i træk.

Se spillesteder, program, resulta-
ter osv. via DSU's hjemmeside:
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www. dsu.dk
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.

� � �

� � �

Løsninger til nr. 7/2007
13390. Francisco Salazar Lopez
(1924 - ), spanier. 1. Dg2 Lxe6 2.
Dg5‡. Denne tilbagevenden ad
samme rute til samme felt kaldes
switchback. 1... Lxd3 2. Se5‡, 1... ~
2, Da2‡. Forførelse 1. Se5? Le4!
13391. Milos Tomasevic (1928 - ),
jugoslav. Træktvang: 1. e8S! b6
2.a8D!‡/a8L!‡, 1... exd2/exf2 2. e4‡,
1... Sd7~ 2. Sf6‡, 1... Sb5~ 2. Sc7‡.
Mange forførelser, f.eks. 1. b3? Sc3!,
1. e8D!? Sd6!, 1. Da3? Sxa3!, 1. h8?
Sf6! 1. Sb3? Sd6! 1. Sde4? exf2!, 1.
a8S!? b6!, 1. Da6? Sc5!
13392. [Ikke 13391!] Gérard Dou-
khan (1954 - ), franskmand. 1. Lb3
Txb3 2. e8S‡!, 1... Dxb3 2. cxb7‡,
1... Txe7 2. Td1‡, 1... ~ 2. Se8‡.
Forførelser: 1. Dd2? Td3! 1. Lf3?
Te4!, 1. Td1? Dxb4!
13393. Yakov Georgievich Vladi-
mirov (1935 - ), russer. 1. Lh7. Truer
2. Sb5 Kxd5 3. Sfd4‡. 1... Txa3 2.
Dxd2 Ke5/~ 3. Dd4‡, 1... c3 2. Sg7†
Kd4 3. Se6‡, 1... Kxd5 2. Sd4†
Kxd4/Kd6 3. Sb5‡. Modelmatter en
masse. Forførelse: 1. Le6? d1S!!
13394. Tjou Giok Hing, indoneser?

http://problemskak.dk/
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Hvid trækker og vinder.

1. Da7. Truer 2. Te1† Kd5 3. Da2‡.
1... Lf6 2. Lg6† Kxf4 3. Lxd6‡, 1...
Tf6 2. Td4† Kf5 3. Dxd7‡, 1... Ld4
2. Sd2† Ke3 3. Da3‡, 1... Td4 2.
Sc3† Ke3 3. Td3‡. Forførelse, bl.a.
1. Da6? Lf6!
13395. Andrey Vysokosov, russer.
1. Lb2†! (1. cxd6 Txh8 og 1. Lf6
dxc5 er remis) 1... Kxb2 2. cxd6 c3
3. d7 Te7 4. d8D! Txc7† 5. Dxc7 c2
6. Db6† Kc3 7. Da5† Kb2 8. Db4†
Kc1 9. Kb6 c5 10. Kxc5† Kd1 11.
Dd4† Kc1 12. Kc4 Kb1 13. Db6†
Ka2 14. Db3† og vinder. Vysokosov
er blandt verdens bedste studiekom-
ponister nu. En grundig gennem-
gang af nærværende opgave vil være
meget pladskrævende.

Ekstra hovedbrud
John Dennis Martin Nunn (1955 - ),
englænder. Hjælpemat i 4 træk,
Skakbladet nr. 7: A) 1... Txb4 2.
Lxd4 Tb2 3. Lxb2 Kc5 4. Kc3 Dd5
5. La3‡. B) 1... Kc5 2. La1 Sd5 3.
Lc3 Sc4† 4. Kxd3 Tb4 5. Lxd4‡.
Det er typisk for hjælpematopgaver,
at Sort bidrager ved at fratage sin
konge flugtfelter.

�

Skakgeometrisk Humor
Henry Laasanen, finne. Opgaven er
fra 1996. Hjælpemat i 4 træk, Skak-
bladet nr. 7: 1. .. Da1† 2. Kb5 Ka8†
3. Kc6 Tbh8 4. Lg2 Th1 5. Kc7‡.
Det var velgørende at se Laasanen
skabe et lille mesterværk (Kleinkunst
siger tyskerne) efter et ganske andet
princip: Ud i hjørnerne! Så kan tår-
nene/dronningen ikke gå imellem.

Listige hjælpematter
Smag for hjælpematter? Her igen en
finsk udfordring. Løsning i nr. 9.
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Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige
vilkår findes på www.dsu.dk og i
Skak-håndbogen.

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

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

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak
J = Juniorturnering
A = Andre arrangementer

www. dsu.dk

+ 'Kalender'

Kommende
turneringer
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„Riv, Rav & Rusk“

Vinterturnering 2007-08  K

12/11 - 18/2. – Nykøbing Sj. Skak-
klub indbyder til 5 - 7 runders ratet
turnering med afbudsmulighed. –
Spilledage: Mandagene 12. og 26.
november samt 3. december 2007, 7.,
21. og 28. januar samt 18. februar
2008. – Spillested: Pakhuset, Vester-
bros Torv, Nykøbing Sj., sidebyg-
ningen. Indgang fra Savværksvej. –
Betænkningstid: 2 timer 30 min. til
hele partiet. – Spilletid: 5 timer, kl.
19.15 - 0.15. – Rundelægning: Tilpas-
set Monrad (procentvis score, seed-
ningsgrupper, farver). Afbud senest
lørdag kl. 10 før runden. – Præmier:
Beskedne. – Indskud 50 kr. inkl. ra-
tingafgift. – Tilmelding: Senest 3 dage
før første deltagelse til Villum Sejer-
sen, e-post: vse@privat.tdcadsl.dk,
tlf. 59 91 31 57 (telefonsvarer), mo-
bil 30 34 03 44.

Svogerslev Weekend-EMT  K

23/11 - 25/11. – Svogerslev Skakklub
inviterer til koordineret turnering i
weekenden 23. - 25. november 2007.
– Spillested: Nordgårdsskolen, Svo-

gerslev, Roskilde. – Transportforbin-
delse: bus 602 eller 239 fra Roskilde
Station. – Spilletider: fredag d. 23.
kl. 18.30-23.30, lørdag d. 24. og søn-
dag d. 25. kl. 10-15 og kl. 16-21. –
Der spilles i 6-mands grupper. Ne-
derste gruppe spilles eventuelt som
Monrad. – Betænkningstid: 40 træk
på to timer, derefter ½ time + opspa-
ret tid til resten af partiet. – Indskud:
120 kr. Hele indskuddet fratrukket
EMT-afgift går til præmier. – Tilmel-
ding: senest onsdag d. 21. november
til Jan K. Jensen, tlf. 51 26 95 89 eller
Henrik Autzen, tlf. 46 38 31 01.

ØBRO Nytår 2007  K

27/12 - 30/12. – Skakforeningen
ØBRO og MainframeSupport ApS
indbyder til ØBRO’s årlige nytårs-
turnering 27.-30. december, med for-
højet 1. præmie-pulje! – Turneringen
afholdes som en ægte FIDE-Schwei-
zer med én stor gruppe, som Elo-rates.
– Præmier: Garanteret 1. præmie på
7.000 kr!! Deling ved ligestilling. –
Øvrige præmier afhænger af deltager-
antal. Ud over hovedpræmierne vil
der være ratingpræmier. Der vil blive
oprettet et passende antal præmie-
grupper med (ca.) lige mange spil-
lere i hver. – Spillested: ØBRO’s lo-
kaler, Rosenvængets Allé 31, 2100
København Ø. – Program: 27. dec.
kl. 13-18 og 19-24. 28. dec. kl. 19-24.
29. dec. kl. 13-18 og 19-24. 30. dec.
kl. 13-18 og 19-24. – Betænknings-
tid: 40 træk på 2 timer og derefter ½
time plus opsparet tid til resten af
partiet. – Indskud: GM og IM gratis.
Andre: 400 kr. – Indtegning og kon-
tant betaling af indskud 27/12 inden
kl. 12.30. – Skriftlig tilmelding: Navn,
fødselsdag, rating og klub sendes pr.
e-mail eller brev til: Ted Sandbech,
Brammingegade 2 st. tv., 2100 Kø-
benhavn Ø, email: ted@adslhome.dk.
– Seneste tilmelding er 17. december
2007. – NB: Skakforeningen ØBRO
er røgfri på alle indendørsarealer.

Husk også ...

Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

2. Xtracon i Skovbo 2007
2/11 - 1/12
Sk. Posten's 22. hurtigskak
4/11

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 11.

I 1940’rne stredes Jens Enevoldsen
og Bjørn Nielsen med vekslende
succes om at være landets bedste.
Begge var også flittige forfattere af
dens tids mest fremragende danske
skakbøger. Pudsigt nok var Bjørn
Nielsen kun 11 dage yngre end Ene-
voldsen. Hans 100-årsdag var den
4. oktober, og der er således grund
til også at mindes hans fine karriére.

Som skakspiller var han nok Ene-
voldsens modsætning. Han gik ind
for ukomplicerede stillinger med
udsigt til lange slutspil, hvor hans
udholdenhed og koncentration kun-
ne bringe afgørelsen. Man finder
ikke mange spektakulære offer-
partier fra hans hånd. Alligevel be-
herskede han det dér med taktikken.
Og i hans bogproduktion finder man
således titler som ‘Kongeangrebet’
og ‘Kan De kombinere?’. De første
fem stillinger her stammer fra sidst-
nævnte.

1. Paul Keres
Moshe Czerniak

Buenos Aires Circulo 1939. 40. Te8!
T1xd7 41. Tff8 med tårngevinst.
Biløsning: 40. Tf8! Txf8 41. Te8†.
1-0.

2. Fritz Sämisch
Jindrich Engel

Brno 1928. 24. Se7†! afleder sorts
dame. 24... Dxe7 25. Th8† Kxh8.
25... Kf7 26. Lg6† Kxg6 27. Dh5
mat! 26. Dh5†, og sort opgav: 26...
Kg8 27. Dh7† Kf7 28. Lg6 mat!
1-0.

3. C. H. O’Donnell Alexander
Laszlo Szabo

Zoneturnering, Hilversum 1947. 21.
Sf6†! Et offer på rygmarven! 21...
gxf6. Alternativet er ikke rart: 21...
Lxf6 22. exf6 gxf6 23. Dg3† Kh8
24. Sg5 e5 25. Lxe5! fxe5 26. Sxf7†
Txf7 27. Txf7 med mat. 22. Dg3†
Kh8 23. exf6 Lxf6 24. Se5 Lxe5.
Eller 24...Ld7 (24... h6 25. Txf6
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Dxf6 26. Sg6† etc.) 25. Txf6 Dxf6
26. Df2! Dxf2 27. Sxf7† Kg8 28.
Sh6 mat! 25. Lxe5† f6 26. Txf6.
Szabo opgav, og Alexander kunne
tilføje endnu en stormester til sejrs-
listen (med bl.a. Botvinnik og Bron-
stein!). 1-0.

4. Nicholas Rossolimo, Frankrig
Arthur Dunkelblum, Belgien

Landskamp, Paris 1948. 14. d6!?
Uden denne logiske opfølgning på
offeret på f4 har hvid intet, f.eks. 14.
Df3 Lb7. 14... Lxd6. Læg mærke til
pointen 14... Sxd6? 15. Dd5† og den
udækkede brik Ta8! 15. Dd5 La6?
Rossolimos hensigt efter 15... Tb8?
var 16. Sxd6 Dxd6 17. Dxd6 Sxd6
18. Lxf4 Td8 19.Tad1 etc.

MEN: Hvad Dunkelblum (formo-
dentlig også Rossolimo) og Bjørn
Nielsen ikke opdagede, bliver selv-
følgelig straks fundet af Fritz: 15...
Le5! 16. Dxa8 Lxc3 17. Lb2 (17.
Lxf4? Lxa1 18. Txa1 Dd4†) 17...
Lxb2 18. Sxb2 Dd4† med samme
pointe! Eller 15... Le5! 16. Txe5!?
fxe5 17. Dxa8 b5! 18. Sb2 Db6 med
stor sort fordel.

Nu kom det til det beregnede 16.
Sxd6 Lxf1 17. Te8!! Dxd6. 17...
Txe8 18. Dxf7† Kh8 19. Sxe8 Dxe8
20. Dxe8† Txe8 21. Kxf1. 18. Dxa8
Lb5 19. Txf8† Dxf8 20. Dxf8†
Kxf8 21. Lxf4 ... Hvid vandt. 1-0.

5. Georg Salwe
Akiba Rubinstein

Matchparti, Lodz 1907. 33... Dg3!
Også 33... Dh4! vandt. 34. De7. Den
smukke matvariant lyder: 34. Dxd2
Th6 35. Tdf1 Dxh2†! 36. Txh2 f2
mat! 34... Tc8 35. Tfxd2. Ellers er
der 35. Tdxd2 Tc1† 36. Tf1 Txf1†
37. Sxf1 f2† 38. Dxe4 Dg1 mat! 35...
De1†! 36. Txe1. Og her: 36. Sf1
Th6† 37. Kg1 f2† 38. Txf2 Th1 mat!
36... f2† 37. Dxe4 fxe1D† 38. Kg2
Dxd2†. 0-1.

6. M. Molinari
Cabzal

Mesterskabet for Uruguay 1943. 1...

Df4† 2. Lg3. 2. Kg1 Dg3†. 2...
Lg1†!, og hvid måtte opgive pga.
matten efter 3. Dxg1 Sg4† 4. hxg4
Dh6† 5. Lh4 Dxh4 mat. 0-1.

7. Julius Nielsen
Bjørn Nielsen

DM, Odense 1944. 24... Sxd4! Bøn-
der for officersmateriale! 25. Sf6†
Kg7. Ikke 25... Kf8? 26. Dd2 Kg7
27. Tab1 Dc5 28. Tbc1 Db6 29. Sd7!
med officersgevinst til hvid. 26. Dd2
dxe5! Virker mere klart end 26...
Ted8!? 27. Tab1 dxe5! 28. Txb6
Sf3† 29. gxf3 Txd2 30. Se4 axb6
31. Sxd2 Txa2 med formodentlig
vundet slutspil. 27. Sxe8† Txe8 28.
Tab1 Dd8 29. De3? 29. Dc3 b5 var
bedre, men ikke nok. 29... Sc2 30.
Dxa7 Sxe1 31. Txe1 b5, og man
høvlede videre i endnu 25 trælse
træk, som vi kan undvære her. 0-1.

8. Bjørn Nielsen
Jens Enevoldsen

DM, Nørresundby 1942. 44. Se6!! I
modstanderens stil! 44... Txe6? 45.
Tf8† Kh7 46. T1f7† Sxf7 (46... Kh6
47.Th8 mat!) 47. Txf7† samt mat.
44... Sef3† 45. gxf3 Txe6 46. fxe4
Sf5. 46... Te8 47. exd5; eller 46...
De7 47. exd5 cxd5 48. Dd4. 47.
Txf5! gxf5 48. Tg1. 1-0.

9. Øjvind Larsen
Bjørn Nielsen

DM, Odense 1945. 11... Lxh3! Men
også 11... Dg3! 12. Kh1 Lxf2 var
godt. 12. gxh3 Dg3† 13. Kh1
Dxh3† 14. Kg1 Sg4 15. Lxh7†!
Relativt bedst, men sorts angreb fort-
sætter. 15. Da4? Dg3† 16. Kh1 Lxf2
er håbløst. 15... Dxh7 16. Kg2. El-
ler 16. Da4 Sce5 17. Kg2 (17. Df4
Sxf2 18. Txf2 Sd3) 17... Dg6 18.
Sxe5 Se3†. Der er også varianten 16.
Sb3 Lxf2† 17. Txf2 Dh1†. 16... Dg6
17. Sh4 Se3† 18. Kh1. 18. Kh2
Dd6†. 18... Dh7?! Nonchalant. Præ-
cist var 18... De6! 19. fxe3 Dh3†.
19. fxe3 Dxh4† 20. Kg2 Tae8. 20...
Lxe3! 21. Sf3 Dg4† 22. Kf2 De4
23. Sd4 Dh4† 24. Kg2 Te5 25. Sf3

�

Dg4† 26. Kf2 Tf5 27. Tg1 De4 28.
Tg3 Te8 29. Dg1 Lxe3†. 29... Se5!
30. Txg7† Kh8! 30. Lxe3 Dxe3† 31.
Kg2 Dxg1† 32. Sxg1 Te4. 0-1.

Diagram 1, Skakbladet nr. 7
Det første af sidste nummers ni Jens
Enevoldsen partislutninger var des-
værre ramt en diagramfejl, der op-
stod ved konvertering af manuskrip-
tets tegnsæt. Stillingen skulle have
været:
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Og løsningen:
Axel Cruusberg - Jens Enevoldsen,
Københavnsmesterskabet 1928.
Hvids dronning er lidt ude af spillet,
så... 21... Sxg2! ‘Nærliggende, men
meget net,’ står der i ’30 år ved
Skakbrættet’. 22. Kxg2 Df3† 23.
Kg1, og 20-årige Enevoldsen dekla-
rerede stolt mat i 6 træk: 23... g3! 24.
hxg3 Txg3† 25. fxg3 Dxg3† 26.
Kh1 Dh3† 27. Kg1 Tg7† 28. Kf2
Tg2 mat! 0-1.
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Nye skakbøger

Nyheder:
Chess Praxis (New translation) Nimzowitch. 179,-
True Lies in Chess, L.C. Fabrego 2007. 189,-
Verbessern Sie Ihre Technik im Schach, Aagaard. 199,-
Knight on the Left: 1.Nc3, H. Keilhack. 199,-

For samlere:
Reshevsky - A Compendium of 1768 Chess Games. 699,-
The Steinitz Papers, McFarlane 2002. 489,-
Benko - My Life, Games and Compositions. 375,-
Siegbert Tarrasch – Leben und Werk. 669,-

Se vor hjemmeside eller ring for nærmere information.

Pris 595,-

DGT 2010

Topalov-Kramnik WCC 2006
– On the Edge in Elista
Af Veselin Topalov, Russel Enterprises 2007,
220 sider. Pris 239,-

Ikke siden Fischer - Spassky i Reykjavik 1972 har
man oplevet magen til tumultarisk og skandale-
ombrust VM-match. Den bød på alt lige fra dybt
positionelt spil, knivskarpt spil, beskyldninger om
snyd, politisk indblanding, trusler om sagsanlæg
og et parti, som aldrig blev spillet pga. en protest.

Fighting the Anti-Sicilians:
Combating 2 c3, the Closed, the Morra
Gambit and other tricky ideas
Af Richard Palliser, Everyman Chess 2007,
254 sider. Pris 199,-

Titel og undertitel giver nok en god idé om
indholdet. Sort får et repertoire præcist designet
til partierne mod de hvid-spillere, som forsøger at
undgå/obstruere sicilianske opstillinger.

Afløseren for det klassiske DGT 2000 kommer med adskillige
synlige og meget relevante forbedringer.

• Større displays som indeholder flere informationer.
• Lettere at programmere
• Lyd-funktion (slås nemt fra)
• Canadisk og Japansk byo-yomi
• Kun to batterier (nu inkluderet i prisen)
• Ny forbedret vippearm med blødere gang og dæmpet lyd


