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• London Chess Classics • Nostalgisk VM-møde •

• Berlinmur med flere farver •
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Dansk Skak Unions

delegeretmøde 2010

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde
i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød,
søndag, den 4. april 2010 kl. 15.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2009 fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Fastsættelse af EMT-afgift

Hovedbestyrelsen foreslår, at EMT-afgiften fastsættes
uændret til kr. 30,-.

6. Indkomne forslag

Der er indgået forslag fra 6. og 9. hk til delegeretmødet.
Forslagets fulde ordlyd ses i højre spalte.

7. Valg af:

a. Kasserer (Rene Baarup-Christensen er på valg)

b. To medlemmer af forretningsudvalget (Henrik Knudsen og
Lars Wisler Pedersen er på valg)

c. Et medlem af Skaknævnet (Lars Lindhardt er på valg)

d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank
Petersen og Erik Mouridsen er på valg)

e. To revisorer (Ole Gjelstrup og Birger Andersen er på valg)

f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2011

9. Eventuelt

Stemmesedler udleveres ved henvendelse i FrederiksborgCentret
samme dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde sted efter
delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation må forevises,
og ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt fra klub-
formanden.

På forretningsudvalgets vegne
Lars-Henrik Bech Hansen

Forslag fra 6. og 9. hk:
Ændringer i Dansk Skak Unions
Love:

§ 5, stk. 1 ændres til:
Unionen er organiseret i 8 hoved-
kredse. Indmeldelse i unionen
sker gennem en hovedkreds. De
enkelte hovedkredses indre
administration ordnes selvstæn-
digt inden for rammerne af
nærværende love. De love, som i
den anledning vedtages i hoved-
kredsene, skal omgående tilstilles
forretningsudvalget, som kan
kræve ændringer foretaget, hvis
de er i strid med nærværende love.
Ændringen træder i kraft den 1.
juli 2010 og forslaget er betinget
af, at 6. og 9. hovedkreds’
kompetente organer tilslutter sig
forslaget.

§ 7 stk. 2 ændres til:
Hvert hovedbestyrelsesmedlem
har én stemme, dog fordeles 4
ekstra stemmer til de hovedkreds-
repræsentanter, hvis hovedkredse
har opnået de største kvotienter
ved division af hovedkredsenes
medlemstal med divisorerne tre,
fem og syv og ni.

Bent Larsen, Danmarks største
skaknavn gennem tiderne, fylder 75
år den 4. marts 2010. I den anled-
ning indbyder Dansk Skak Union
alle medlemmer og skakspillere til
reception for Bent Larsen lørdag den
6. marts. Detaljerne var endnu ikke
på plads ved redaktionens slutning,
men det bliver i københavnsom-
rådet, og der vil blive arrangeret en
åben hurtigturnering i forbindelse
med receptionen. Følg med på...

Reception:

www. dsu.dk

Bent

Larsen

75 år
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Hakon Sørensen

Aars Skakklub har mistet en god ven
og klubkammerat. Hakon Sørensen
døde den 26. januar 2010, 75 år gam-
mel. Hakon fik for ca. fem år siden
konstateret kræft og siden gik det

ham at blive klubmester i sæson
1973/74.

Holdskak har han også spillet
meget og for det meste på første-
holdet. Da han var på toppen, var
han mesterspiller.

Hakon Sørensen har betydet me-
get for Aars Skakklub både som spil-
ler og bestyrelsesmedlem, og han har
været med til at arrangere to stor-
mesterturneringer i Aars i 1995 og
1999.

Hakon var ved sin død æresmed-
lem af Aars Skakklub.

Æret være hans minde.

Poul Erik Niebuhr
Aars Skakklub

langsomt ned ad bakke. Han kunne
dog stadig spille skak og deltog sidst
i Himmerlandsturneringen 2009,
hvor han vandt 2. klasse.

Hakon startede skakkarrieren i
Hornum Skakklub i 1951, og han
deltog for første gang i Himmer-
landsturneringen i 1952, hvor han
vandt 1. præmie i 3. klasse. Hakon
har deltaget i alle Himmerlands-
turneringer fra 1952 til 2009 på nær
en, hvor han var på ferie. Hakon har
også i to korte perioder spillet i Vil-
sted Skakklub.

Det har dog været i Aars Skak-
klub, han har tilbragt langt det meste
af sit skakliv. Han har deltaget i klub-
turneringerne, hvor det lykkedes for

Peter Heine Nielsen
årets skakspiller 2009

Valget af årets danske skakspiller
blev for første gang gennemført som
en åben afstemning blandt alle DSU-
medlemmer, hvor det siden starten i
1977 og i Skak-Oscar'ens første 31
år var skakjournalisternes beslutning
og i fjor overladt til Dansk Skak
Unions presseudvalg.

Blandt 22 nominerede spillere
kom Peter Heine Nielsen ind på en
klar førsteplads med 1426 point, og
på ca. en tredjedel af de 192 gyldige
stemmesedler var han øverst på li-
sten. Hver stemmeseddel gav ti spil-
lere fra 1 til 10 point plus et bonus-
point til nr. 1 på listen.

Top-ti 2009:
1. Peter Heine Nielsen
2. Allan Stig Rasmussen
3. Mads Andersen
4. Sune Berg Hansen
5. Bo Jacobsen
6. Jakob Vang Glud
7. Lars Bo Hansen
8. Christian Kyndel Petersen
9. Marie Frank

10. Jørgen Jørgensen

Det er 8. gang, Peter Heine Nielsens
får den danske Skak-Oscar, og der-

med er han den, der har vundet flest
gange. Curt Hansen er lige efter med
syv Skak-Oscars, den seneste i 2003.
Blandt Peter Heine Nielsens præsta-
tioner i 2009 kan nævnes: Topsco-
rer på det vindende hold i NH Chess
Tournament 2009 med 6½ af 10,
dansk rekord i rating, 3. plads i Politi-
ken Cup og dermed Nordisk Mester,
samt topscorer med 7 point af 8 på
Helsinges førstebræt i XtraCon-
Skak-ligaen.

Også top-ti listens øvrige navne
har leveret resultater, der både er
bemærkelsesværdige og så forskel-
lige, at de tilsammen tegner et smukt
billede af det dansk skak i det for-
gange år:

2. Allan Stig Rasmussen, 1114 p.
Scorede i XtraCon-Skakligaen sin
tredje GM-norm i og færdiggjorde
dermed titlen. 3. plads ved Festival
Internazionale Brescia og topscorer
på EM-holdet i Novi Sad.

3. Mads Andersen, 1106 p. IM-
norm ved DM, nr. 6 ved EM for Ung-
dom og nr. 5 ved VM for Ungdom.

4. Sune Berg Hansen, 956 p. Dan-
marksmester 2009.

5. Bo Jacobsen, 912 point: IM-
norm og 5. plads ved senior-VM i
Italien.

6. Jakob Vang Glud, 804 p. 1.
plads i Schacksällskapet Manhems
IM-turnering, nr. 2 i Aarhus Chess
Summer, og nr. 3 i XtraCon 4 EMT.

7. Lars Bo Hansen, 637 p. Solid
præstation på førstebrættet for Dan-
mark ved Hold-EM i Novi Sad samt
vinder af Viking Cup.

8. Christian K. Petersen, 548 p.
Scorede GM-norm i XtraCon-Skak-
ligaen og var tæt på i Europa Cup’en
for klubhold.

9. Marie Frank 419 point: Sco-
rede 4½ af 9 i den stærke Artemis
Cup i Grækenland.

10. Jørgen Jørgensen, 377 p. IM-
norm ved senior-VM i Italien.
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Pokalturnering 2010

Af Chresten Nielsen

Med finalestævnet pinsesøndag den 23. maj 2010
på Hotel Nyborg Strand har jeg overtaget ledelsen
af Dansk Skak Unions pokalturnering. Jeg glæder
mig til at fortsætte Finn Larsens indsats og vil
bestræbe mig på at sikre, at alle deltagere får en god
skakdag i Nyborg.

Kvalifikation og hold
I tre af de fire rækker, Eliterækken, Bredderækken
og Juniorrækken, er to hold fra hver af de ni
hovedkredse kvalificeret, og man skal derfor holde
øje med indbydelserne til de lokale indledende
stævner, hvis man har ambitioner om at deltage i
finalestævnet. Ved finalestævnet spilles med 4-
mands hold + evt. en reserve, 6 runder med 20 min.
+ 5 sek. pr. udført træk til hver spiller, og mens
Eliterækken er åben, må hold i Bredderækken ikke
passere 1800 i ratinggennemsnit, og Juniorrækkens
deltagere ikke være fyldt 20 år den 1. januar 2010
(en reserve/forælder/chaffør må dog indsættes, hvis
dennes rating er max. 1699).

Tilbud til seniorerne
Seniorhold kan derimod tilmelde sig direkte til
finalestævnet pinsesøndag i Nyborg uden forudgå-
ende kvalifikation. I Seniorrækken er alderen eneste
adgangskrav, for mænd at være fyldt 60 år den 1.
januar, for kvinder 50 år. Der kan stilles flere hold

fra hver klub og endda hold på tværs af klubber.
Er I fire eller fem spillere med lyst til en god
skakdag med gamle og nye venner, behøver I blot
at finde et velklingende navn til holdet og sende
mig holdlisten.

Seniorrækken havde premiere i fjor, og for at
gøre det ekstra attraktivt at deltage, giver vi hvert af
de første seks tilmeldte hold i Seniorrækken et
tilskud på 400 kr. til den berømte buffet på hotellet.

Tilmelding senest søndag den 9. maj til Chresten
Nielsen, email: pokalturnering@skak.dk. Angiv
holdnavn, spillernavne, alder og klubtilhørsforhold.

Pokalstævnet spilles på Hotel Nyborg Strand,
Østerøvej 2, 5800 Nyborg, søndag den 23. maj kl.
11.00 - 19.45.

Yderligere information:
www. dsu.dk > Medlemsinformation

> Turneringer > Pokalturneringer > 2010

Forsvarende mestre – Pokalvindere i Seniorrækken 2009,

fra venstre Pouelsten Holm Grabow, Svend Aage Madsen,

Oluf Øe og Finn Andersson.

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

Peter Heine Nielsen
tæt på Trainer Award

Peter Heine Nielsens indsats som
sekundant for verdensmester Anand
har givet mange rosende ord og nu
også en smuk andenplads ved af-
stemningen om FIDE’s Trainer
Awards. Kategorien var ‘bedste træ-
ner/holdleder for mandlige spillere
med særligt fokus på verdensme-
sterskaber og olympiader’, og Mi-
khail Botvinnik-medaljen tilfaldt Ar-
shak Petrosjan, der bl.a. var holdle-
der for det armenske hold, der vandt
OL 2008 i Dresden.

Rilton Cup – en lang
tradition i Stockholm

Den traditionelle nytårsturnering i
Stockholm, Rilton Cup, blev ingen
succes for de danske deltagere. I den
åbne topgruppe blev Mads Ander-
sen nr. 37 af 68 deltagere med 4½
point af 9 og dermed bedste dansker
foran Bo Jacobsen 4, Michael Mgu-
yen 3, Oksana Vovk 3 og Alexander
Rosenkilde 2½. Vindere blev GM
Eduardas Rozentalis, Litauen (2611),
GM Radoslaw Wojtaszek, Polen
(2637), IM Pavel Ponkratov, Rus-
land (2575) og GM Luke McShane,

England (2615), alle med 6½ point.
I den ligeledes åbne Elo-gruppe

blev Flemming Preuss bedste dan-
sker på en 11-plads med 6 point af 9.
Ratingkomiteens Leif Jensen fik 5
point, men forbedrede samtidig sin
usædvanlige rekord: 36 år i træk har
han nu deltaget i Stockholm, den
næstmest trofaste deltager, en sven-
sker, er ca. 15 turneringer bagud.
Bent Corneliussen var tredje dansker
i gruppen, men sluttede i den slagne
del af det 96 mand store felt.

www. rilton.se
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Foto: tr.

Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 27

Taktik

2. Hvid trækker!
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Hvad med et tårnoffer?

5. Sort trækker!
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Bondeminus!

8. Hvid trækker!
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Tårn på syvende række!

3. Sort trækker!
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Er angrebet gået død?

6. Sort trækker!
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Officersspil.

9. Hvid trækker!
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Siciliansk!
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1. Hvid trækker!
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Et tårn er ofret.

4. Hvid trækker!
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Åbne linjer!

7. Sort trækker!
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Hvid vil nok rokere – langt!
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60 års jubilæum

Ole Schøller Larsen har væ-
ret medlem af Frederiksberg
Skakforening i 60 år. Endda et
særdeles aktivt medlem: I be-
styrelsen allerede 1952, for-
mand i 1958-59, 1964-66 og
igen 1985-98. Dertil formand
for Københavns Skak Union
1965-66 og så ti år på toppos-
ten som Dansk Skak Unions
formand 1966-76. Ole Schøl-
ler Larsen nåede landsholds-
klassen 1958, men blev opslugt
af det organisatoriske arbejde,
og den dag i dag sørger han
hver onsdag for, at FS er en
gæstfri og hyggelig skakklub.

Ole Schøller Larsen.

www. fsskak.dk

Senior-DM: Jørn Sloth
og Bo Jacobsen

DM for seniorer blev spillet i
Århus i januar og endte lidt
usædvanligt med at kåre to
danmarksmestre. For med hver
6 point af 7 og fuldstændig ens
korrektion sluttede den for-
svarende mester Jørn Sloth og
den formstærke Bo Jacobsen
helt lige på førstepladsen. Jør-
gen Hvenekilde tog tredjeplad-
sen blandt de 16 deltagere med
4½ point. Mere om senior-DM
skal følge.

www. chesshouse.dk

Før de sidste tre runder er spændin-
gen i XtraCon-Skakligaen stor. Hele
fem af de ti hold har en reel chance
for at blive første danmarksmester
på tronen efter Helsinge Skakklub,
som vandt ni gange i træk og derpå
valgte at abdicere.

Københavnerklubben K41 er i
spidsen med 32½ point og 10 match-
point efter bl.a. at have vundet de
vigtige matcher i 2. runde over Jets-
mark og i 6. runde over Nordkalot-
ten, begge med cifrene 4½-3½.

Jetsmark er et enkelt brætpoint
efter, men har spillet mere ustabilt
med to nederlag og til gengæld 7½
og 7 point over bundholdene Nørre-
sundby og Aalborg. Dog også en klar
5½-2½ sejr over konkurrenten
Brønshøj i 1. runde.

Århus/Skolerne var i mange år
Helsinges mest vedholdende kon-
kurrent og har bortset fra 3-5 neder-
laget mod Nordkalotten i 4. runde
hentet lutter sejre. Århusianerne er 2
brætpoint efter K41, men mangler
foruden det indbyrdes opgør i sidste
runde også Jetsmatk og Brønshøj,
og kan derfor mere eller mindre selv
afgøre DM. Både Brønshøj og Nord-
kalotten er dog med hver 29½ point
så tæt efter, at de med storsejre mod

desillusionerede bundhold kan over-
sprinte de førende. Brønshøj mang-
ler Aalborg, mens Nordkalotten
mangler Næstved, som har tabt alle
seks matcher til nu, og fra de to bund-
hold er der 4½ point op til nr. 8,
Nørresundby.

Individuelt har Helsinges Jonny
Hector brilleret ved at vinde alle sine
seks partier på 1. brættet. Blandt
modstanderne var stormesterkolle-
gerne Lars Schandorff, Sydøstfyn,
og Tiger Hillarp-Persson, Brønshøj,
samt IM’erne Karsten Rasmussen,
Århus/Skolerne og Daniel Semces-
sen, K41, og Hectors præstations-
rating er beregnet til 2880. Ikke så
langt efter har Jetsmarks GM-aspi-
rant Jakob Vang Glud scoret 5½
point af 6 på andetbrættet til en næ-
sten lige så astromisk præstations-
rating på 2729.

I 1. division gruppe 1 er BMS
Skak – forstærket med GM Henrik
Danielsen – i spidsen, selv om hol-
det overraskende tabte til Øbro i 5.
runde. I 1. division gruppe 2 er Nor-
dre med 30 point hele 5 point foran
Viborg før de sidste to runder.

www. dsu.dk

+ 'Divisionsskak'

Fem hold kan vinde

XtraCon-Skakligaen

Jakob Vang Glud vinder med sort for Jetsmark mod SK 1968's Martin Matthiesen.

Foto: Thomas Hauge Vestergård.
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1 Helsingør 6½
6 4

1 1½
8 5

2½
2

5
3 7

16½ 4 7

2 Hillerød 2
8

6
7 5

4½
4

5 3
1 6 3

20½ 6 3

3 K41 2
5

4½
8

3 4
4

3½
7

4
6 1 2

19 4 6

4 Øbro
7

2 7
1 3

4 3
2 8

4½
5 6

20½ 5 4

5 Furesø 3½
3 6

6 3½
2

5½
1 7

1½
4 8

20 4 5

6 Roskilde
1

1½ 2
5 7

2 1
8 3

4
2 4

10½ 1 8

7 Frem 6
4 2

2 6
6 3

4½ 6½
5 8 1

25 8 2

8 BMS Skak
2

6 5
3 1

6½
6

7 3½
4 7 5

28 8 1

1 Læseforeningen
2

3 4½
8 4

5½ 2½
5 6

4½
7 3

20 6 4

2 Esbjerg 5
1 5

5 3½
6 7

2½
3

1½
4 8

17½ 4 6

3 Viborg 5
4 6

6 3
7 8

4½ 6½
2 5 1

25 8 2

4 Silkeborg
3

3 1
7

2½
1 6

2½ 4½
8 2 5

13½ 2 8

5 Team Nordea Skb 4
6

3
2 8

6½
1

5½
7

1½
3 4

20½ 5 3

6 Århus/Skolerne 2
5

4 2
3 2

4½ 5½
4

3½
1 8 7

19½ 5 5

7 Nordre 6
8 4

7
3

5 5½
2

6½
5 1 6

30 10 1

8 Skødstrup
7

2
1

3½ 1½
5

3½
3 4

3½
6 2

14 0 7
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. pts. mp. plac.
21/2 13/3 14/3

?
7. r. 8. r. 9. r.

1 Århus/Skolerne 4½
7 5

5½
6

6½ 3
4 8

6
9

5
10 3 2

30½ 10 3

2 K41
8

7 4½
10

7
5

3½
7 9

6 4½
4 3 6 1

32½ 10 1

3 Brønshøj
10

2½ 8
8 4

2 4½
9 6

5½ 7
7 2 1 5

29½ 8 5

4 Nordkalotten 5
6 7

3 6
3 1

5 7
5 2

3½
8 10 9

29½ 8 4

5 Aalborg
9

2 2½
1 2

1 5
8 4

1
10

1
6 7 3

12½ 2 9

6 Nørresundby
4

3 4
9

1½
1 10

½ 2½
3 8

5½
5 2 7

17 3 8

7 Sydøstfyn
1

3½ 5
4

5½
8 2

4½ 4½
10 3

1
9 5 6

24 8 6

8 Næstved 1
2 3

0
7

2½
5

3 2
1

2½
6 4 9 10

11 0 10

9 SK 1968 6
5 6

4 3½
10 3

3½ 2
2

3
1 7 8 4

22 3 7

10 Jetsmark 5½
3 2

3½
9

4½ 7½
6 7

3½ 7
5 1 4 8

31½ 8 2



Foto: Verner Christensen.
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1 Tåstrup 4
2 3

5 5
4 5

5 5
6 7 8

24 9 1

2 Bornholm
1

4 2½
8

6
3 4

2½ 4½
5 6 7

19½ 5 6

3 K.S.
7

1½ 3
1 2

2 2
8

2½
4 5 6

11 0 8

4 Odysseus
6

4½ 4
7 1

3 5½
2 3

5½
8 5

22½ 7 3

5 Hørsholm
8

4 ½
6 7

3 3
1 2

3½
3 4

14 1 7

6 Allerød 3½
4 5

7½
8

4 4½
7 1

3
2 3

22½ 5 4

7 Brønshøj 2 6½
3 4

4 5
5 6

3½
8

3½
1 2

22½ 5 5

8 Frederiksberg 4
5 2

5½ 4
6 3

6 4½
7 4 1

24 8 2

1 Evans 2 3½
5 6

4 3
3 2

3½ u
7 8 4

14 1 7

2 Dianalund 4
6 4

4½
8

4 4½
1

4½
3 7 5

21½ 8 1

3 AS04 4
7 5

5
1

5 2½
4 2

3½
6 8

20 5 4

4 Frederikssund
8

5 3½
2

4
7 3

5½
6

2½
5 1

20½ 5 3

5 Ringsted
1

4½ 3
3

5½
6 7

3 2½
8 4 2

18½ 4 5

6 Holbæk
2

4 4
1 5

2½
8

5 5½
4 3 7

21 6 2

7 Køge
3

4 5
8 4

4 5
5 1

u
2 6

18 6 7

8 Nr.Åby Junior 3
4 7

3 4
2

3
6 5

5½
1 3

18½ 3 6

1 Evans 1
3

7 5
2 7

4½ 2½
4

3½
6 8 5

22½ 6 2

2 Ribe 4
4 1

3 2½
8 3

4
5

3
6 7

16½ 2 6

3 Tønder 1
1 4

2½
6

4 4
2 7

5
5 8

16½ 4 5

4 Bov
2

4 5½
3

4
5 1

5½
8

u
7 6

19 6 3

5 Springeren
6

1 3
7 4

4 3
8

5
2 3 1

16 3 7

6 Herning 7
5 8

6½ 4
3

7½
7 1

4½
2 4

29½ 9 1

7 Århus/Skolerne 3 2
8 5

5 3½
1 6

½ 3
3 4 2

14 2 8

8 Viby
7

6 1½
6 2

5½
5

5 u
4 1 3

18 6 4

1 Holstebro 4½
3

2½
4 5

2½ 2
8 6

5
7 2

16½ 4 7

2 Aalborg 2
6

½ 4
5 7

4
3

1½ 4
4 8 1

14 3 8

3 Skørping
1

3½ 3
7 6

3½ 6½
2

1½
8 5 4

18 2 6

4 SK 1968 2 5
5 1

5½
8

4½ 1
7 2

4
6 3

20 7 4

5 SK 1968 3
4

3
2

4 5½
1

5½
6 7

1½
3 8

19½ 5 5

6 Jetsmark 2 7½
2 8

6½ 4½
3 5

2½ 3
1 4 7

24 6 2

7 Kjellerup
8

3
3

5 4
2 4

7 6½
5 1 6

25½ 7 1

8 Randers 5
7

1½
6

3½
4 1

6
3

6½
2 5

22½ 6 3

21/2 7/3

6. r. 7. r.
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Magnus Carlsen feberen greb Lon-
don i december. Den stilfærdige
nordmand, lige fyldt 19 år, var i cen-
trum for en enorm interesse, da han
vandt London Chess Classics og
dermed blev den yngste nogensinde,
der erobrede førstepladsen på den
officielle verdensrangliste.

Carlsen var årsagen til, at Londons
Olympia Conference Centre i week-
enderne var fyldt til bristepunktet
trods en heftig billetpris på 10£.
Carlsen var i fokus i pressen – fra
‘Time’ til det norske fjernsyn – hos
autografjægerne og tilskuerne.

Han blev udfordret til et parti skak
af en journalist fra The Guardian,
blev inviteret til foto-session højt
oppe i London Eye, spillede tennis
med Pat Cash på Wimbledon, og
blev inviteret til White Hart Lane,
hvor han så Tottenham besejre Man-
chester City.

I turneringssalen ikke langt fra det
sted, hvor Vladimir Kramnik i 2000
havde erobret VM-titlen fra Garri
Kasparov, var eksmesteren nu kun
en af ‘de andre’, og han spillede rol-
len som den faldne helt til perfek-
tion ved at tabe til Carlsen i 1. runde
(kommenteret af Bent Larsen side
16) og derefter optage en tæt forføl-
gelse af Carlsen hele vejen til slut-
ningen.

London-turneringen viste dog og-
så, at Carlsen trods alt kun er et men-
neske. Han var ikke som i Nanjing
den altdominerende sejrherre, men
måtte arbejde hårdt for hvert eneste
halve og hele point. Efter den ele-
gante 1. runde sejr over Kramnik –
russerens første nederlag siden han i
2008 tabte VM-titlen til Anand –
meldte vanskelighederne sig snart.
Det første tegn på, at tingene ikke
var helt, som de skulle være, kom i

3. runde mod David Howell, feltets
lavest ratede spiller.

Magnus Carlsen
Norge (2801)
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David Howell
England (2597)

Carlsen havde presset hårdt på i et
kompliceret slutspil, da han pludse-
lig havde chancen for at vinde mod-
standerens springer – og overså det.

Carlsen vandt London Classic

Af Ian Rogers

Otte store mestre med otte store brikker, som havde givet lodtrækningsrækkefølgen – fra venstre Magnus Carlsen,

Vladimir Kramnik, Hikaru Nakamura, Ni Hua, Nigel Short, Michael Adams, David Howell og Luke McShane,

www. londonchessclassic.com/

Foto: Cathy Rogers.

�
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Londn Chess Classic 2009 1 2 3 4 5 6 7 score point plac.

1. GM Magnus Carlsen 2801 1
8

1
2 3

½ ½
4 5

1 ½
6 7

½ 5 13 1

2. GM Luke McShane 2615 1
7 1

0 0
8

½
3 4

1 0
5 6

0 2½ 7 5

3. GM David W.L. Howell 2597 ½
6 7

½ ½
1 2

½ ½
8

½
4 5

1 4 9 3-4

4. GM Hikaru Nakamura 2715 ½
5 6

½ ½
7 1

½ 0
2 3

½ ½
8

3 6 6-7

5. GM Ni Hua 2665
4

½
8

0 ½
6 7

½ 0
1 2

1 0
3

2½ 6 6-7

6. GM Michael Adams 2698
3

½ ½
4 5

½
8

½ ½
7 1

½ 1
2

4 9 3-4

7. GM Nigel D. Short 2707
2

0 ½
3 4

½ ½
5 6

½
8

0 ½
1

2½ 5 8

8. GM Vladimir Kramnik 2772
1

0 1
5 2

1 ½
6 3

½ 1
7 4

½ 4½ 12 2

52... Td7??

Efter 52... Ta2†! 53. Kg3 Tg1† 54.
Kf4 (54. Kh3 Th1†) 54... Tf2† 55.
Kxe4 Txg4† falder springeren på f5.
I stedet fortsatte partiet...
53. Th8† Kf7 54. Kg3

... og med kongen i sikkerhed på f4
lykkedes det Howell med det yder-
ste af neglene at holde remis efter 25
træk mere.
½-½

Den følgende dag måtte han fighte
hårdt for at holde remis mod Hikaru
Nakamura, men det virkelige chok
kom først i analyserne efter partiet.

Hikaru Nakamura
USA (2715)
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Magnus Carlsen
Norge (2801)

Hvid fortsatte:
32. De2

... men bebrejdede efter partiet sig
selv for ikke at have spillet 32. Te2!
med pointen, at angrebet efter 32...

Df3† 33. Kg1 Tf4 ikke duer pga. 34.
gxf4 Sxf4 35. De4. Ved analyserne
på pressekonferencen var Nakamura
enig i, at 32. Te2 nok havde været
bedre, men i virkeligheden var Carl-
sen heldig med ikke at spille 32. Te2,
for Nakamura ville uden tvivl have
fået øje på 32... Se3†!!, der vinder
øjeblikeligt. Den følgende dag ind-
ledte Carlsen sin pressekonference
med at undskylde overseelsen – fryg-
telig flovt, sagde han.
Efter 32. De2 stod Sort bedst, men
det lykkedes Carlsen at redde remis.
32... Sc7 33. Sd3 Td8 34. Se5 Td5

35. Kg1 Txc5 36. Sc4 Df8 37. Td1 Td5

38. Txd5 exd5 39. De5 dxc4 40. Dxc7

Db4 41. Dc8† Kf7 42. Df5† Ke7 43.

De5† Kf7 44. Df5† Ke7 45. De5† Kf7

½-½

Gevinst mod Kinas Ni Hua fastholdt
føringen, men i de sidste to runder
var Carlsen på randen af nederlag
mod Englands to topnavne, Michael
Adams og Nigel Short. Et tabsparti
ville have kostet turneringssejren og
ladet Veselin Topalov beholde før-
stepladsen på verdensranglisten.
Men når Carlsen kan vinde en turne-
ring som London Chess Classic, også
når han spiller ujævnt, hvad er der så
tilbage at håbe på for konkurrenter-
ne, når han rammer topformen?

Umiddelbart efter rundeslut gen-
nemgik spillerne deres partier for
publikum i kommentatorrummet.
Taberne var dog fritaget. Kommen-
tarerne blev bragt live på Internettet,

og havde Carlsen altid en fuld sal,
var Kramnik dog nok publikumsfa-
voritten. Med entusiasme og auto-
ritet forklarede russeren sine partier,
så der var noget at hente for storme-
stre såvel som for amatører.

Specielle regler
To regler, som de seneste år er intro-
duceret for at gøre det vanskeligere
at tage korte remiser, blev prøvet i
London Chess Classics. Balbao-reg-
len, som i lighed med fodbold-sy-
stemet giver 3 point for gevinst 1
point for remis og 0 for tab, syntes
ikke at have den store effekt på re-
sultatet. Kun Luke McShane, som
vandt to partier og tabte fire, fik en
højere placering, end han ville have
fået med det traditionelle system. Og
det var den almindelige opfattelse,
at reglen ikke havde nogen synlig
effekt på spillernes bestræbelser på
at vinde.

Sofia-reglen, der effektivt udeluk-
ker remistilbud, medmindre stillin-
gen af turneringslederen vurderes
som klart remis, fungerede derimod
fint og var et stort plus for tilskuerne.
Mange partier, som ellers kunne
være remis meget tidligt, blev nu
spillet til ende – ofte med et spæn-
dende forløb. Ifølge turneringsleder
David Sedgwick var der kun et en-
kelt parti (Howell - Carlsen), hvor
der havde været tvivl om, hvorvidt
der kunne tillades remis. I adskillige
tilfælde fortsatte spillerne ti træk el-
ler mere, end der ville være krævet
af dem.

�
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VM-Jubilæum,Valencia 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts.

Garri Kasparov (VM 1985-2000) 1 1 0 1 0 ½ 1 1 1 1 1 ½ 9

Anatolij Karpov (VM 1975-1985) 0 0 1 0 1 ½ 0 0 0 0 0 ½ 3

www. matchkarpovkasparov.com/

Karpov - Kasparov
25 år efter første VM-møde: Nostalgisk jubilæmsmatch

mellem to af alle tiders største skaknavne.

Af Thomas Hauge Vestergård

Den 10. september 1984 satte den
21-årige VM-udfordrer Garri Kas-
parov, USSR, sig over for den re-
gerende verdensmester, den 12 år
ældre landsmand Anatolij Karpov,
til en VM-match i Moskva. Karpov
havde været verdensmester siden
1975, hvor den legendariske ame-
rikanske stormester Bobby Fischer
undlod at stille op til titelforsvar.
Siden havde russiske Karpov forsva-
ret titlen med succes, men nu sad en
ung landsmand, der på sin vej til
matchen havde slået Beljavskij,
Korchnoi og Smyslov, i udfordrer-
stolen.

Selv om hele skakverdenen ven-
tede sig meget af den unge udfor-
drer med det fantastiske talent, var
de fleste eksperter enige om, at det
nok var for tidligt med en kamp mod
den regerende verdensmester, der var
på toppen af sin karriere.

Matchen skulle løbe indtil en af
spillerne have vundet seks partier.
Allerede efter ni partier var Karpov
foran 4-0, og det lignede spil til ét
mål. Men så fulgte en serie på 17
remiser, inden Karpov med sejr i 27.
parti bragte sig på 5-0 og så tæt på
den samlede sejr, man kan komme.
Matchbolden blev dog ikke udnyttet,
og Kasparov vandt 32. parti. Deref-
ter fulgte en serie remiser – 14 denne

gang – inden Kasparov vandt 47. og
48. parti.

Stillingen var nu 5-3 til Karpov.
Her gik daværende FIDE-præsident
Florencio Campomanes ind og stop-
pede matchen. Som begrundelse
brugte han hensynet til spillernes
helbred. Karpov havde tabt sig ti kilo
i den fem måneder lange match, og
det var den almindelige antagelse, at
han var udmattet. Kasparov derimod
var i god form og anså sig som favo-
rit til at vinde. Karpov ville også
gerne fortsætte, men Campomanes
dikterede en ny match, der blev spil-
let året efter, også i Moskva. Her var
antallet af partier sat til maksimalt
24 og Kasparov vandt 13-11.

De to rivaler mødtes yderligere tre
gange i tætte VM-matcher af høj
kvalitet. I 1986 blev matchen spillet
i Leningrad og London undervejs,
og Kasparov vandt 12½-11½. I 1987
forsvarede Kasparov titlen i Sevilla
ved at klare 12-12 efter gevinst i 24.
parti, og i deres sidste VM-opgør i
New York og Lyon 1990 var Kas-
parov igen et point bedre til slutsejren
12½-11½.

Jubilæum
I foråret 2009 begyndte de to eks-
verdensmestre at tale om at markere
25-års jubilæet for deres første

match. Planen var at spille en op-
visningsmatch i alle de lande, Rus-
land, Frankrig, Spanien, USA og
England, som de havde spillet mat-
cher i, men finanskrisen gjorde det
svært at finde sponsorer til projek-
tet. Imidlertid lykkedes det at få en
match i stand i den spanske by Va-
lencia fra den 21. til 23. september.
Den økonomiske bagmand var den
hovedrige Sulaiman Al-Fahim, præ-
sident for De Forenede Arabiske
Emiraters Skak Union og derudover
ejer af den engelske fodboldklub
Portsmouth.

Ifølge den spanske historiker José
Antonio Garzón ligger det moderne
skakspils vugge i netop Valencia.
Det var nemlig her, skakdronningen,
som vi kender hende i dag med den
lange operationsradius, blev født i
1475. Før da havde dronningen kun
begrænset rækkevidde, men den
spanske dronning Isabel la Católica
(1451-1504), der sammen med sin
mand kong Fernando bl.a. stod bag
den spanske inkvisition og udsen-
dingen af Christoffer Columbus
mod, hvad der siden viste sig at være
Amerika, inspirerede til en mere slag-
kraftig brik. Sideløbende med skak-
matchen blev der hver dag afholdt
forskellige skakhistoriske symposier
med bl.a. dette emne.
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Gensidig respekt
På det indledende pressemøde, der
blev holdt i centrum af det gamle
Valencia, var der virkelig trængsel.
De 60 siddepladser blev hurtigt be-
sat, og mindst lige så mange journali-
ster og fotografer måtte stå op. Jeg
talte mindst fem TV-stationer og vel
en 30 fotografer. Første spørgsmål
fra salen handlede om de to stormes-
tres indbyrdes forhold, når de havde
været modstandere i så mange mat-
cher og turneringer over de sidste 25
år. Garri Kasparov sagde, at tiden
løser alle problemer, og at han har
stor respekt for Karpov. Kasparov
forsatte: ‘Da jeg i november 2007
blev fængslet for mit politiske ar-
bejde i Rusland, var der mange af
mine såkaldte venner, der ignorerede
min arrest. Anatolij forsøgte at be-
søge mig i fængslet. Det var en for-
nem demonstration af professionel
solidaritet.’

De to skakstjerner var under hele
pressekonferencen på fornavn med
hinanden og Karpov fortalte om sit
forhold til Kasparov, at han havde

kendt ham i meget mere end 25 år.
Ved OL i 1980 spillede de på samme
hold, og Rusland var i knibe langt
hen i turneringen. Men med en vilje
til at vinde var de sammen om at
spille Rusland øverst på sejrsskam-
len. En vilje som Karpov savnede
på senere russiske landshold, der
ikke har kunnet vinde de sidste tre
skak-OL. De nye stjerner spiller
måske godt individuelt, men de har
ikke den samme holdånd, som før i
tiden. Karpov forsatte ved at fortælle,
at den professionelle respekt altid
havde været gensidig, selv om de er
uenige om mange ting, f.eks. poli-
tik: ‘Det var det samme med mit for-
hold til Bobby Fischer. Vi mødtes
aldrig på skakbrættet, men har allige-
vel mødt hinanden en del gange uden
for brættet. På trods af uenigheder
om storpolitik etc. havde vi en gen-
sidig respekt som skakspillere,’ slut-
tede Karpov.

Begge stormestre gjorde meget ud
af at fortælle, at denne match i Va-
lencia kan være med til at genop-
rette begejstringen for skak, som de

mente havde lidt skade de sidste 15
år. Karpov var utilfreds med både
FIDE og det russiske skakforbunds
rolle i verdensskakken, men hvad der
helt specifikt er galt, blev ikke ud-
dybet. I hvert fald ikke i den engel-
ske oversættelse af, hvad de to K’er
fortalte på russisk til den russiske
TV-station NTV. Samme TV-station
fik et par hårde ord med på vejen af
Kasparov, da han mente, de var sty-
ret af den nuværende ledelse i Rus-
land og stort set havde ignoreret ham
de sidste mange år, hvor han har
været i opposition til den tidligere
præsident og nuværende minister-
præsident, Vladimir Putin.

Kasparov var også skeptisk over
for mulighederne for at spille en
jubilæumsmatch i Moskva: ‘Men
måske Anatolij kan gøre sin indfly-
delse gældende.’

Matchen
Jubilæumsmatchen skulle spilles
over 12 partier. Først to dage med
hver to hurtigskakpartier (25 minut-
ter + 5 sekunder pr. træk), og på
sidstedagen otte lynpartier (5 minut-
ter + 2 sekunder pr. træk).

I en stopfuld spillesal i kulturhuset
Palau de les Artes vendte Kasparov
tilbage til offentlig skak med at ud-
spille Karpov på førstedagen.

I 1. parti brugte Karpov for lang
tid, en skavank der fulgte ham gen-
nem hele matchen, og ved træk 24
overskred han i en svær stilling.

I 2. parti lignede Kasparov sit gam-
le jeg.

Garri Kasparov

Anatolij Karpov

Dronninggambit / D31

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. cxd5

exd5 5. Lf4 c6 6. Dc2 Ld6

I Karpov - Kasparov, London 1986,
spillede Kasparov med sort 6... g6.
7. Lxd6 Dxd6 8. e3 Se7 9. Ld3 Sd7 10.

Sge2 h6 11. 0-0 0-0 12. a3 a5 13. Tad1

b6 14. e4 dxe4 15. Sxe4 Db8?!

Efter partiet mente Kasparov, at dette
var den afgørende fejl. 16. S2c3 La6
17. Lxa6 Txa6 18. d5 Sxd5 19. Sxd5
cxd5 20. Txd5 Ta7 21. Dd2 Sc5Håret er grånet, men teknik og hurtighed har Karpov (her med hvid) og Kasparov intakt.

Foto: Thomas Hauge Vestergård.
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22. Sf6†!

Kasparov fortalte på det efterføl-
gende pressemøde, at han havde kig-
get på den samme idé efter 21... Se5
22. f4 Sc4 23. Dd4 b5 24. b3 Sxa3
25. Sf6†, hvorfor han ikke behøvede
lang betænkningstid, før 22. Sf6†
kom på brættet, og der gik et sus
igennem tilskuerrækkerne. Nu fik
den fyldte teatersal virkelig noget for
pengene.
22... gxf6 23. Dxh6 f5 24. Dg5† Kh8

25. Df6† Kg8 26. Txf5 Se4 27. Dh4 Te8

28. Th5 f5

Og Karpov tabte samtidig på tid.
Men stillingen er helt tabt. Der kunne
følge: 29. Th8† Kf7 30. Dh7† Kf6
31. Dh6† Ke7 32. Th7† Kd8 33.
Td1† Kc8 34. Dc6†.
1-0

Oven på første dags 2-0 sejr, som
Kasparov kun brugte 52 træk på i
alt, var hovedparten af pressekorpset
bange for at matchen ville blive en
fuldstændig afklædning af Karpov,
men han kom fint igen i 3. parti:

Anatolij Karpov

Garri Kasparov

Grünfeldindisk / D72

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d5

5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sb6 7. Se2 c5 8. d5

e6 9. 0-0 0-0 10. Sec3

I 1. parti spillede Karpov 10. Sbc3.
10... Sa6 11. a4 exd5 12. exd5 Sb4

13. Le3 Ld4 14. a5 Lxe3 15. axb6 Ld4

16. bxa7 Lf5 17. Sa3 Txa7 18. Scb5

Txa3 19. Txa3 Lxb2 20. Te3 Db6 21.

De2 Lg7 22. Td1 Ld7 23. Sa3 Ld4 24.

Te7 La4 25. Tc1 Df6 26. Txb7 Lb2 27.

Txc5 Lxa3 28. h4 Sd3 29. Ta5 Sc5 30.

Tba7 Dd4 31. De3 Dxe3 32. fxe3
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32... Lc1?

På pressemødet efter partiet foretrak
Kasparov her 32... Lb4.
33. Kf2 Sd3† 34. Ke2 Lc2?! 35. d6

Te8? 36. Ta8

Og Kasparov rystede på hovedet og
gav hånd. De sidste 7-8 træk spille-
de Karpov med kun få sekunder på
klokken, men de 5 sekunders tillægs-
tid var nok til at sikre det rigtige
sportslige resultat af partiet.
1-0

4. parti var længe meget lige, men
da Karpov kom under pres på både
ur og bræt, overskred han ved træk
33, og Kasparov havde vundet hur-
tigskakken overbevisende 3-1.

Sidste dag skulle der så spilles otte
lynpartier, og Karpov vandt flot det

første. Ikke alle partiets træk er be-
varet for eftertiden, da det elektroni-
ske live-bræt (og Internet-dæknin-
gen) ikke kunne følge med, da det
begyndte at gå rigtig stærkt. Men
som øjenvidne kan jeg fortælle, at
Karpov i et vundet tårnslutspil kun
havde få sekunder igen, men så be-
gyndte han at spare tid op på uret.
Ved lynskakken var tillægstiden to
sekunder pr. træk, men Karpov for-
måede alligevel at gå fra 5 sekunder
på uret til omkring 15 sekunder, da
Kasparov gav op.

Efter en hurtig remis i 2. parti over-
tog Kasparov scenen og vandt de
efterfølgende fem partier inden en
hurtig og korrekt remis i sidste parti.
Kasparov vandt dermed lynmatchen
6-2.

Lægger man Kasparovs sejr på 3-
1 i hurtigskakken sammen med sej-
ren i lynskakken, vandt Kasparov
hele jubilæumsmatchen i Valencia
med 9-3. En flot præstation af en
mand, der ikke har spillet turnerings-
skak siden 2005.

Efterfølgende er den næste annon-
cerede jubilæumsmatch, der skulle
være spillet i Paris i december, ble-
vet aflyst. Men rygter fortæller, at
den måske alligevel bliver til noget i
løbet af foråret.

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

Kasparov: – Anatolij forsøgte at besøge

mig i fængslet, da jeg var arresteret for mit

politiske arbejde. Det var der mange

af mine såkaldte venner, der ikke gjorde...

100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk
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v/ Steffen Pedersen

De nordiske deltagere i Corus-tur-
neringen i Wijk aan Zee leverede
alle præstationer under sædvanligt
niveau, hvor hverken Tomi Nybäck
i B-gruppen eller Nils Grandelius
og Kjetil Lie i C-gruppen gjorde
meget væsen af sig.

I 7. runde måtte Nybäck hurtigt
kapitulere mod den 20-årige engel-
ske mester David Howell:

David Howell (2606)

Tomi Nybäck (2643)

Skotsk / C45

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4

Magnus Carlsens anvendelse af
skotsk har helt sikkert fået mange til
igen at rette interessen mod denne
åbning. Howell har da også primært
spillet spansk, men har et par gange
på det seneste åbnet på denne måde.
3... exd4 4. Sxd4 Lc5 5. Le3

Ved VM i lynskak i Moskva ekspe-
rimenterede Carlsen med 5. Sb3 Lb6
6. De2 med ideen Le3.
5... Df6 6. c3 Sge7 7. Lc4 Se5 8. Le2

Dg6 9. 0-0 d6 10. Kh1

Carlsen - Leko, Nanjing 2009, fort-
satte 10. f4 Dxe4 11. Lf2 Lxd4 12.
cxd4 S5g6 13. g3 0-0 14. Sc3 Df5
15. d5 med en lidt behageligere stil-
ling for Hvid, der til gengæld for
minusbonden har terrænfordel,
mens Sort har problemer med at
koordinere sine officerer. 13... Lh3
14. Lf3 Df5 15. Te1 d5, der senere
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21. f6!

Alligevel! Fidusen er 21... Sxc4 22.
Dh5! med afgørende angreb. Der
truer f.eks. 23. Dg5.
21... Lxd4 22. fxg7 Kxg7 23. Lg5

og Sort opgav. Efter 23... f6 er det
nemmeste 24. Dh5! Sxc4 25. Dh6†
Kg8 26. Sxf6†.
1-0

�

blev spillet i f.eks. Nakamura -
Grischuk ved Europa Cup’en i
Ohrid, er formentlig et sikrere alter-
nativ.
10... 0-0 11. Sd2
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Sort har to principielle bondefrem-
stød, Hvid skal holde øje med, nem-
lig d5 og f5. Det første besvarer Hvid
stærkt med 12. Sf5!, mens 11... f5
bliver mødt med 12. Lh5 Df6 13.
exf5 Sxf5 14. Se4.
11... Sg4 12. Lf4

12. Lxg4 Lxg4 13. f3 Ld7 er selv-
følgelig fuldt tilfredsstillende for
Sort.
12... Sc6 13. f3 Sge5

13... Sf6 14. S2b3 Lb6 15. Sxc6
bxc6 16. Sd4 Ld7 virker umiddel-
bart som et fornuftigt alternativ for
Sort, men Sorts dronning er ikke
godt placeret, og 17. g4! er irrite-
rende.
14. Le3! Lb6 15. f4 Sxd4 16. cxd4 Sc6

17. f5 Df6 18. e5!

Det plausible 18. Sf3 bliver godt
mødt med 18... De7 19. Ld3 Lxf5!
20. Lg5 f6 21. exf5 fxg5.
18... dxe5 19. Se4 Dd8

19... Dh4 er en anden mulighed, men
20. Ld3 truer 21. Lg5, og efter 20...
h6 21. g3 Dd8 22. Dh5! er Sort igen
under voldsomt pres.
20. Lc4!

20. f6 er også tiltrækkende, men
dette er endnu giftigere. Nu duer
20... exd4 f.eks. ikke for Sort pga.
21. Lg5 Dd7 22. Sf6†.
20... Sa5

DM-skak i påsken
I Hillerød er forberedelserne til
påsketurneringen i fuld gang.
Tilmeldingsfristen er 14. marts,
og indbydelse med alle oplys-
ninger findes i Skakbladet nr.
1 eller på turneringens hjemme-
side: www.skak-dm.dk/2010.
For deltagere, der pendler til
turneringen, er det værd at be-
mærke, at arrangørerne vil
tolke force majeure reglen vedr.
for sent fremmøde mildt, såle-
des at man i nødstilfælde kan
ringe til en stævnetelefon og få
dispensation til at møde op til
en time for sent, selv om par-
tiet normalt er tabt ved 15 mi-
nutters for sent fremmøde.
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BENT LARSEN

Er det et

brætspil ?

Hvorfor ikke et brikspil? – Navnlig i tilfælde hvor en
ulykkelig brik dominerer billedet.

Unge mennesker som Carlsen og Grischuk forstår det.

Og Kasparov har sagt, at man for 30 år siden ikke kunne
lide at vinde en bonde.

Der er jo også så meget kludder med ‘rørt brik’.

J’adoube’ er ganske rigtigt fransk og betyder ‘jeg rører’,
men i mange hundrede år betyder det kun: jeg rører en
skakbrik.

Men skal vi tro den historie med Ulf Jarl, den svigefulde
svoger? Ulf Jarl havde været en forræder, noget med nogle
grænsestrigheder med svenskerne.

Det havde Canuto tilgivet, men senere var han vistnok
vendt tilbage til sine gale streger.

Reglen om at tilgive 491 gange var ikke opfundet endnu.

Canuto var en af de helt store, han giftede sig med den
slagne kong Ethelreds enke, og hvor er han begravet?
Den kan de fleste synge med på: Winchester Cathedral!

En fejl
Botvinnik så på. Jeg havde de hvide.
Pressechef Berry Withuis de sorte:
1. c4 e5 – e5-e7!! Publikum må vel
have visse rettigheder.

London 2009:

Magnus Carlsen

Vladimir Kramnik

Engelsk / A29

1. c4 Sf6 2. Sc3 e5 3. Sf3 Sc6 4. g3

d5?

Der er mindst to redninger: Lb4 og
Sd4(!)
5. cxd5 Sxd5 6. Lg2 Sb6 7. 0-0 Le7 8.

a3 0-0 9. b4 Le6 10. Tb1! f6 11. d3 a5

12. b5 Sd4 13. Sd2 Dc8 14. e3 Sf5 15.

Dc2 Td8 16. Lb2 a4
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Måske et ?, men hvad kan Sort gøre?
Sb6 er hovedpinen.
17. Tfc1 Sd6 18. Sde4 Se8 19. De2 Lf8

20. f4!

Topmålet af frækhed? Det plejer det
at være, men i dette tilfælde har Sort
nul angrebspjæser.
20... exf4 21. gxf4 Dd7 22. d4 c6

– Siciliansk er frygtelig stærk.
Med en tempo mindre? Uspilleligt!

Jeg er næsten enig. Men fejlen er
tidligt d5.

�
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troede, det var 13. f4 exf4 14. Lxf4
Sxf4 15. Dxf4 Sd7??, hvor 15... Sc6
er langt bedre.
Men også her er Sd7 tvivlsomt. 13...
Sc6!? eller muligvis 13... b5.
14. f4(!!) exf4 15. Lxf4 Sxf4 16. Dxf4

Se5(??) 17. h4
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17... Db6?

Hæsligt. Det er svært at se andet end
b5.
18. Sd5 Lxd5 19. Txd5!

Glemte han det? 19. exd5 a5 20. a4??
Txc2!
19... a5? 20. Tb5!

Chancen 20. a3 Txc2 skal Sort ikke
have.
20... Dc7 21. Sd4 a4 22. a3 Ta5 23. h5

Lf8

Skal vi sætte et spørgsmålstegn?
24. g6! Txb5 25. Lxb5 Db6

22... Sc4 var en stor fristelse, men
23. d5! er ubehageligt.
23. Sc5 Lxc5 24. dxc5 Sc4 25. Td1 Dc7

26. Lc1!

Nu er 26... cxb5 27. Txb5 ikke rart.
Sort giver en bonde ...
26... Sa5 27. bxc6 bxc6 28. Sxa4 Txd1†

29. Dxd1 Td8 30. Dc2 Df7 31. Sc3

Dh5(?)

Der var bedre.
32. Se2! Lf5

Der truede jo 33. Sd4!
33. e4 Lg4 34. Sg3 Df7 35. Lf1! Le6

36. Dc3 Ta8 37. Tb4

Bortset fra merbonden er begge
springerne til grin – a5 og e8...
37... Dd7 38. f5 Lf7 39. Lf4 Dd1 40.

Kf2 Sb3 41. Le2 Db1 42. Lc4! Txa3 43.

Se2! opgivet.

Men det kan da godt være, at Kas-
parov har givet Magnus et praj: Den
her variant har Kramnik vanskelig-
heder med...

Lange og seje
Der skrives så meget vrøvl. Eksem-
pelvis:

Det kommer an på, hvem

der først kommer i angreb.

Javel. Men i Skakbladet for februar
1955 stod det berømte parti Reshev-

sky - C. Kramer, der begyndte 1. d4
Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 b6 5.
Se2 Lb7 (5... La6) 6. a3!, og derefter
er det da helt utroligt så langsomt
Hvid angriber. Hvis jeg har forstået
Steinitz, kunne fordelen være gået
tabt.

Jeg sad just og gloede på Alexan-
der Grischuk, Verdens stærkeste lyn-
spiller, forsidebilledet på Skakbladet
nr. 1, 2008. Han er nu blevet ‘rigtig’
russisk mester. Sjugirov kender jeg
slet ikke. Men Hvid blandede nær-
mest offensivt og defensivt. Plud-
selig havde Sort ikke flere træk. Nåh
nej den gamle traver. I en anden va-
riant var der et eksempel i London
1986.

Moskva 2009:

Alexander Grischuk

Sanan Sjugirov

Siciliansk / B90

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3

Næsten nyt i 1982. Jeg holder på 6...
e6
6... e5 7. Sb3 Le6 8. Dd2 Le7 9. f3 0-0

10. 0-0-0 Dc7

Eller også dette her.
11. g4 Tc8! 12. g5 Sh5 13. Kb1 Sd7?

Jeg sad desværre og kedede mig, og
jeg havde ikke partiet med mig. Jeg

�

Kramnik har netop

spillet bonden til e5 –

men det var endnu

ikke fejlen, der gav

Carlsen fordel i det

afgørendeparti i

London Chess

Classics.

Foto: Cathy Rogers.
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Eller f.eks. 25... fxg6 26. hxg6 Sxg6
27. Df5!
26. gxf7† Kh8

Eller 26... Sxf7 27. Tf1 Tc7 28. Se6.
27. h6! Dxd4 28. hxg7† Lxg7 29. Df5

Sg6

Med mattrussel...
30. Dxc8† Sf8 31. Dc3

Eneste træk.
31... Dxe4 32. Tg1 opgivet.

En hemmelighed
Vi går hurtigt frem til Hvids 10. træk.
1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Dxd5 4. d4

Sf6 5. Le3 cxd4 6. cxd4 e6 7. a3 Le7 8.

Sc3 Dd8 9. Lc4 0-0 10. Sge2?

Kommentator forklarer, at den iso-
lerede bonde kræver springeren på
f3, klar til at bruge e5. Men i hvert
fald er det siciliansk og ligner en
nimzoinder.
10... Sbd7 11. 0-0 Sb6 12. Lb3 Ld7 13.

Dd3 Lc6 14. Tfd1 Dd7 15. Lg5 Tfd8 16.

Lxf6 Lxf6 17. Lc2 g6 18. Se4 Lxe4 19.

Dxe4 Tac8 20. Tac1??

Et automattræk af værste skuffe.
20... Sc4! 21. Lb3 Sxb2! 22. Txc8 Txc8

23. Tb1 Sc4 24. Lxc4 Txc4 25. Txb7

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

25... Dxd4!

Smukt. Den e2-springer står i vejen.
Efter...
26. Dxd4 Lxd4 27. g3 Lb6 28. Td7 Tc2

29. Kf1 Ta2 30. Td3 Lc5!

... sparer vi de sidste 19 træk.
Det foregik i Mar del Plata 2009. Ved
de panamerikanske ungdomsmester-
skaber! Argentinerne mindedes tid-
ligere tider. De fik kun to guldme-
daljer. de store triumfatorer var USA
og ... Peru!!

Hvid forbliver en hemmelighed.

Men Sort hedder A. Martinez. Han
vandt gruppen under ti år!!

Hvad sagde Bobby? Hvad siger
Magnus?

Vi skynder os videre. Til afdelin-
gen for fup og fusk. Man husker
måske, hvad Jusupov siger, han må
vel nu regnes for en revisionist af
den aldrig eksisterende russiske el-
ler sovjetiske skakskole:

– Det er bedst at blande

gode og dårlige træk!

På den hollandske kyst spilledes i
1965, 20.-28. februar, den 25. Note-
boom turnering. Han døde ‘som be-
kendt’ efter en Hastings. Botvinnik,
Flohr og BL havde spillet simultan-
tur, det burde vel være til fordel for
den yngste...

Jo, go’morn! Jeg tabte til Botvin-
nik i første runde, og han fortsatte i
samme stil. Flohr og Trifunovic var
forsigtige. Jeg spillede et par fine
partier, de andre var...

Fup, Fusk og Rusk
Lokalhelten fra Leyden var skam
vinder året før, men 65-udgaven var
mange kategorier stærkere. Han sco-
rede i alt et halvt point, trods flere
gode stillinger.

J.C. Kort

Bent Larsen

Tjekkisk benoni / E87

1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e5 4. Sc3 d6 5.

e4 g6

Næsten uspilleligt. Med hurtig rok
mente jeg det allerede dengang.
6. Ld3 Lg7 7. Sge2 0-0?! 8. f3! Sh5 9.

Le3 Dh4†?

Simpelthen bindegalt. Men kom-
mentator i turneringsbogen blander
sammen på varianterne: 10. g3 De7
11. g4 Df6 nejnejnej, det er med lø-
beren på f1! Jørn Sloth spillede i 16-
17 års alderen to år uden tabspartier,
dér kan enhver slå det op. (Men her
bliver det altså 12. gxh5! Dxf3 13.
Kd2).
10. g3 De7 11. Dd2(?) f5 12. exf5 gxf5

13. 0-0-0 a6

To korte citater af mig selv, det er jo
det nemmeste:

– Hvad skulle jeg ellers spille?

– Stillingen er muligvis tabt,

men chancerig!

14. h3 b5 15. g4 e4
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16. gxh5?

Ser stærkt ud, men i varianterne er
det nu pludselig Sort, der kommer
først. Meget mystisk.
16... exd3 17. Tdg1 dxe2!

! for at undgå 17... Kh8 18. Txg7!
18. h6 Tf7 19. Sxe2

Turneringsbogen ser pludselig en
‘åndrig’ variant: 19. Tg2 Sd7 20.
Thg1 Se5 21. Txg7† Txg7 22.
Txg7† Dxg7 23. hxg7 e1D†.
Når den uheldige springer på b8 når
til e1 eller g6 eller c4 eller d5 – så
ville Lundin have konstateret, at
Hvid må have spillet forkert.
19... Sd7 20. Lf4 Sb6 21. Tg2 Sxc4 22.

Dc3 Se5 23. Lxe5 Dxe5 24. Thg1 Dxc3†

Eller straks Taa7.
25. bxc3 Taa7 26. Sf4 Kf8 27. Kc2 Lxh6

Vi kan atter bruge Lundin.
28. Tg8† Ke7 29. Te1† Kd7 30. Se6

Lb7 31. Td8† Ke7 32. Tb8 Lxd5

Desværre er der et kiks i korrektu-
ren. Hvids næste træk mangler!
33. Sf4† eller Sc7† Le4† 34. opgivet.

Men denne løber blev pludselig mi-
rakelbrikken! Tidligere var det Lg7,
senere Sb8, men til allersidst var det
Lc8-b7-d5 og så en sød lille skak.
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Sune Berg Hansen: ‘Men jeg
havde allerede vundet to partier og
var indstillet på at gå benhårdt efter
det hele point. Dertil kommer, ar
remis mod Tiviakov da er et udmær-
ket resultat, men at flå ham levende
– det er rigtigt fedt!’

(Skakbladet, nr. 9, 2002)

Martin Schmidt: ‘At være filmin-
struktør er en lidt mærkværdig be-
skæftigelse, på mange måder sikkert
ikke ulig den professionelle
skakspillers. Man er aldrig fast til-
knyttet ét sted, derfor freelance med
den usikkerhed der følger med et
liv med svingende indtægter.’
(‘Festskrift til Leif C. Schmidt’,
2007)

Elias Canetti: ‘Men der var en ka-
tegori af mennesker i verden,
Fischerle hadede, og det var ver-
densmestrene i skak. Med en slags
vildt raseri fulgte han alle de vigtige
partier, han havde adgang til i avi-
ser og tidsskrifter. Når han havde
spillet dem igennem for sig selv en
enkelt gang, havde han dem i hove-
det i mange år. Som ubestridt café-
mester havde han let spil, når han
beviste disse store spilleres uduelig-
hed for vennerne. Træk for træk de-
monstrerede han, hvad der var fore-
gået ved denne eller hin turnering,
og de stolede uforbeholdent på hans
hukommelse. Så snart deres beun-
dring for disse partier nåede en
styrke, der ærgrede ham, opfandt
han selv nogle forkerte træk og spil-
lede videre efter forgodtbefindende.

(‘Forblindelsen’, 1980)

Joh. P. Sørensen: ‘At foretage no-
get Skibsarbejde var umuligt i So-
len midt paa Dagen. Vi sad eller laa
og dasede, hvor der var en Smule
Skygge. Et Par sad og spillede Skak,
saa man var ved at blive Idiot af at
se paa det; de kunde sidde i Timer
uden at sige et Ord eller flytte en
Brik. Et andet Hold paa 4, hvoraf
jeg var den ene, spillede Bluff (Po-
ker) om Tændstikker, og Tiden gik.’

(’30 aar paa Søen’, 1933)

Christian Hall: ‘De kristne og mus-
limske indbyggere i Palæstina førte
dog ikke krig mod hinanden. I løbet
af middelalderen udvekslede de
både varer og kultur. Eksempelvis
lærte muslimerne de kristne at spille
skak.’

(‘Historie 9, Gyldendal’, 2009)

Jan Gustafsson: ‘Grunden til, at
poker er sådan et fedt spil, er, at vi
skakspillere kan fortsætte vores lidt
dovne livsstil uden at blande os med
andre mennesker.’

(New in Chess, nr. 1, 2006)

Jan Timman: ‘Larsen sagde en-
gang, at årsagen til, at Tal spillede
så risikabelt, var, at han ikke troede,
at han ville nå at blive 50, en tem-
melig ondskabsfuld bemærkning,
som viste sig overhovedet ikke at
have et gran af sandhed over sig, da
han ligesom Petrosjan – som levede
langt mere roligt – blev 56.’

(‘Curacao 1962’, 2005)

Emanuel Lasker: ‘Skakspillet gi-
ver os den tilfredsstillelse, som livet
fornægter os.’

(Lasker’s Manual
of Chess’, 1947)

Lars Schandorff: ‘Og husk nu, at
selv om FIDE gennem årene har
gjort spillet hurtigere og hurtigere,
er det faktisk stadigvæk tilladt at
tænke ved brættet.’
(‘Playing the Queen’s Gambit – A

Grandmaster Guide’, 2009)

Viswanathan Anand: ‘Jeg havde
forberedt den skarpe bondesnapper-
variant i Siciliansk. Han overraskede
mig ved at gå ind i en bivariant, og
jeg havde problemer med at huske
teorivarianterne. De klassiske par-
tier spillet af Tal, Tolush og alle de
store spillere fra 50’erne lå i bagho-
vedet. Det tog mig 20 minutter at få
det hele til at stemme. Et forkert træk
i disse stillinger og matten kommer
omgående. Jeg besluttede mig for
at ofre dronningen for tre lette offi-
cerer, hvilket førte til en vildt kom-
pliceret stilling. Jeg beregnede så
mange varianter, at mit hoved var
ved at koge over. Dog, min mod-
stander havde det på ingen måde
bedre. Mange af vores holdkam-
merater og tilskuerne var vilde med
partiet, men vi, spillerne, led...’

(Chesstigers.de, 2. maj 2009)

Viswanathan Anand

Curt Hansen: ‘I skak er det sådan,
at hvis du ved nok, så ved du også,
hvad du skal gøre. Det er dér, skak
adskiller sig fra det virkelige liv og
det er det, jeg kan lide ved det.’
(New In Chess, nr. 3, 1987)

Joel Benjamin: ‘Dette parti illustre-
rede en lektie, som vi lærte fra disse
turneringer. Enhver, der er den bed-
ste i sit land, vil, selv hvis ingen
andre tager ham alvorligt, i kraft af
sin selvtillid være i stand til at gøre
sig selv farlig.’

(‘American Grandmaster’, 2007)

Foto: C. Rogers.
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Introduktion

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6

Det såkaldte berliner-forsvar i
spansk. 3... a6 leder til de klassiske
varianter efter 4. La4. Udeladelsen
af a6/La4 giver Sort den ekstra mu-
lighed, som kan lede til denne arti-
kels emne. Et minus ved berliner-
varianten er, at Sort nu ikke kan
komme ind i stillinger med a6 + b5,
hvis Hvid spiller principielt.
4. 0-0

Hovedvarianten. 4. d3!? er en anden
populær mulighed.
4... Sxe4 5. d4

Varianterne med 5. Te1 giver ikke
Sort problemer.
5... Sd6

Forskellen fra de klassiske varian-
ter, løberen på b5 er truet.
6. Lxc6

Hvid har andre eksotiske fortsættel-
ser såsom 6. dxe5!? Sxb5 7. a4, 6.
Lg5!? og 6. La4!? – men de impone-
rer ikke.
6... dxc6 7. dxe5 Sf5

7... Se4?! er vist ikke helt sundt for
Sort.
8. Dxd8†

At forsøge at holde damerne på bræt-
tet giver ingenting: 8. De2 Sd4 9.
Sxd4 Dxd4 10. Td1 Lg4! med ud-
ligning.
8... Kxd8
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Denne åbning blev for alvor popu-
lær, efter at Kramnik brugte den til
at holde stand med sort mod Kas-
parov i VM-matchen, London 2000.
Deraf det nærliggende øgenavn Ber-
linmuren.

Planer og modplaner

Åbningen er dog ikke bare et remis-
våben for Sort, diagramstillingen
indeholder en strategisk ubalance,
som gør det følgende spil interessant:
Hvid har en klar bondemajoritet på
kongefløjen med 4 mod 3, selv om
e5-bonden er kommet en anelse for
langt frem i forhold til resten af den
hvide hær. Hvid vil gerne rette op på
dette, et oplagt tema er besættelsen
af det vigtige felt f5: h3 + g4 fuldt af
f4-f5 vil give Hvid et imponerende
centrum, og Sort vil som regel for-
søge at forhindre dette.

En stor del af den strategiske kamp
foregår omkring f5-feltet. Sort har
nogle plusser i stillingen: Det for-
jættede løberpar, hvor især den hvid-

feltede løber giver øget kontrol, fordi
Hvid kun har sin sortfeltede løber.
Løberparret er ganske vist opnået på
bekostning af rokaderet og bønder-
nes mobilitet. Men tempoet i kam-
pen er blevet stærkt reduceret med
afbytning af brættets stærkeste offi-
cer, og der er en fin balance mellem,
at Sorts konge bliver et angrebsmål i
centrum (begge spillere har trods alt
fem officerer tilbage), eller udfører
en fornuftig funktion i midten af
brættet. Kongen er en stærk officer i
slutspillet – dækker alle otte felter
omkring sig, men Hvid er foran i ud-
vikling og har lettere ved at få brik-
kerne ud og opnå koordination mel-
lem dem, så den sorte majestæt kan
også komme i fare.

Hvid har dog ingen forpostfelter
til sine springere, og her spiller Sorts
dobbeltbonde i c-linjen en rolle ved
at tage mange felter. Derfor består
udviklings- og opbygningsfasen
også af en manøvrefase, hvor Hvid
prøver at finde sprækker i den sorte
stilling, så der kan fremprovokeres
svækkelser og angrebspunkter, in-
den Sort er fuldt mobiliseret. Det er
nemt nok at pege på mulige angrebs-
punkter i den sorte stilling (c7 og f7
f.eks.), straks sværere er det at iværk-
sætte en konkret aktion mod dem,
som vi skal se senere i artiklen!

I øvrigt kan begrebet ‘fuldt mobi-
liseret’ være lidt flydende i moderne
skak, for fire af Sorts fem officerer
er langtrækkende brikker (tårne og
løbere), som under de rigtige om-
stændigheder kan komme med i spil-
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Bondeformationen,

Hvid stræber efter.

Åbningstema:

Af IM Silas Lund

Berlinmuren

har flere farver
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let uden selv at flytte – f.eks. ved at
Sort skubber a- og h-bonden fremad
med linjeåbning til følge, hviket ofte
ses i Berlinmuren.

Sort bevæger sig på en knivsæg i
mange af disse stillinger, og det sker
fra tid til anden, at det rigtige øjeblik
til at ‘skifte gear’ forpasses – et pro-
vokerende træk for meget, og Hvid
straffer Sort for sin manglende ud-
vikling/koordination. Til dette for-
mål har Hvid nogle taktiske temaer
til rådighed, et par af de hårdtslående
er e5-e6 og Se4-d6/-f6 for at åbne
linjer i centrum. At fornemme dette
gearskifte er noget af det sværeste i
berlineren, og det gør på én gang
åbningen både strategisk og konkret
(der skal regnes meget!). Af alle de
nævnte årsager mener jeg derfor, at
berlineren er en rigtig god åbning at
fordybe sig i og lære af.

Dette kan gøres ved at gennem-
spille partier på højt niveau, gerne
med kommentarer. Har man adgang
til ChessBase, er der rigeligt stor-
mestermateriale at tage af. Grunden
til, at der ikke er udkommet mange
bøger om berlineren, er ikke, at for-
fatteren mangler materiale til sit
værk, men at det kræver sin mand at
få styr på det, ikke mindst pga. de
mange trækomstillinger.

‘Opening for White according to
Anand’ af Alexander Khalifman,
bind 1, var første seriøse dækning af
åbningen i bogform, dog kunne man
have ønsket sig flere ord og færre
varianter. John Coxs bog ‘The Ber-
lin Wall’ fra 2008 (Quality Chess)

er et godt forsøg på at finde synte-
sen, og lærelystne kan med fordel
starte her.

Hvidfeltet forsvar

Der er mange måder at behandle
berlinmuren på fra Sorts side. Først
skal vi se et eksempel på en solid
spillemåde, hvor Sort ved en klas-
sisk opstilling med bønder på f7-g6-
h5 forsøger at stoppe Hvids ekspan-
sion med f-bonden:

Eljanov
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Volokitin

Fra Aerosvit 2008. Stilling efter
Sorts 20... Kd7-c6.
Sorts bondekæde er solid med kun
f7 som angrebspunkt. Sorts strategi
er i første omgang at forhindre Hvids
ekspansion på den fløj, han er stær-
kest. Partiet fortsatte:
21. Sg5

Hvid vil gerne blive af med Sorts
stærke løber på e6.
21... Lg7 22. Sxe6 fxe6

Efter afbytningen på e6 mistede Sort

sin stolthed – det han i sin tid ofrede
rokaderet og bondestruktur for! Dog
står han aktivt med sine officerer og
kan nemt skaffe modspil – fordelenes
forvandlingsevne. Med Sorts Le6
væk er det dog stadigvæk ikke så let
for Hvid at få bønderne på konge-
fløjen frem, primært fordi hans kon-
ge kan komme i problemer så længe
alle tårnene er på brættet. Også an-
tallet af tårne er et tilbeagevendende
tema i berlineren.
23. Lc1 Lh6 24. Kg2 Thf8

Sort har nu midlertidigt forhindret
g3-g4 ved at kigge på f4. Stillingen
er nogenlunde i balance, senere lyk-
kedes det Sort at vinde. (0-1 i 48
træk).

Sortfeltet forsvar

Herefter vil jeg sætte fokus på en
spillemåde, der tager terræn på kon-
gefløjen og samtidig radikalt forhin-
drer Hvids hovedplan med f2-f4-f5
og besættelse af f5-feltet, nemlig når
Sort følger op på det lille træk h7-h6
ved at spille g7-g5.
Som det vil fremgå af de to parti-
eksempler, jeg har valgt at vise, er
spillemåden med h6 + g5 mere am-
bitiøs, men også mere risikabel.

Sort påtager sig flere svækkelser
– f7 og h6 – men der er også plusser:
Mulig kontrol over f4-feltet og iso-
lering af e5-bonden fra resten af
bondekæden – se følgende diagram-
stilling fra Poikovsky-turneringen
2001:

Georgiev
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Bologan

Fra Poikovsky 2001. Stilling efter
Hvids 31. Sg8-f6
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Hvidfeltet

forsvarsstruktur.

Sortfeltet

forsvarsstruktur.
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Dette parti er et eksempel på farerne
for Sort i slutspil uden tårne, da svæk-
kelsen på h6 så bliver tydeligere ef-
ter Hvids f2-f4. Derudover kan det
være svært for Sort at komme ind på
dronningfløjen – i øjeblikket går den
eneste vej til b3 over d4 med sprin-
geren. Hvids e5-bonde behøver
beskyttelse, hvilket er lidt irriterende
for Hvid, som jo gerne vil flytte Sf3
for at spille f2-f4. Vurderingen af
stillingen er altså endnu ikke helt
klar.
31... Sd4?!

Men dette træk kan jeg ikke lide, da
det løser de umiddelbare problemer
for Hvid. 31... Lg7 var nok en bedre
mulighed, hvorefter det ikke er så
let for Hvid at komme videre.
32. Sxd4 cxd4 33. f4

Og fremstødet kom med det samme!
33... gxf4† 34. Kxf4 c5 35. Ke4 Kc6

Sort kunne have forsøgt øjeblikke-
ligt modspil på dronningfløjen med
35... b5!? 36. axb5 a4 37. bxa4 Lxc4.
I partiet gør han ansatser til det for
sent.
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36. Sh5

36. Sg8? f5†! 37. gxf5 Lxg8 38. e6
Lg7 med afgørende fordel.
36... Lc8

I det følgende bør Sort spille på det
eneste modspil han har – det er ikke
muligt bare at ‘stå’.
37. Sf4 Le7 38. Sd5 Lf8 39. Ld2 Le6

40. Sf6 Lg7 41. Sh5 Lf8 42. Sg3

Springeren er nu på vej til f5, hvor-
efter svækkelsen på h6 falder.
42... Kd7 43. Sf5 b5

Nu kommer modspillet for sent.
44. axb5 a4 45. bxa4 Lxc4 46. Lxh6

Lxh6

46... Le7 47. h4 Lb3 48. a5 Lc2† 49.
Kf4 Lxf5 50. gxf5 Lxh4 51. Ke4 er
ligeledes håbløst for Sort.
47. Sxh6 Lb3 48. a5 La4 49. b6 Lc6†

50. Kf4 1-0

Sort opgav, da Hvid nemt holder
snor i de sorte fribønder: 50... c4 51.
Sf5 d3 52. Ke3, eller 51... c3 52.
Sxd4.

Topalov
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Shirov

Amber blindskak 2004. Stilling ef-
ter Hvids 14. Se4-g3
I dette parti starter vi lidt tidligere
for at se, hvordan Sorts opbygning
typisk bør foregå forud for opstil-
lingerne med h6 + g5. Efter Hvids
sidste træk kan springerudfaldet til
h5 være generende, fordi det hæm-
mer Sorts kongefløj – feltet g7 kræ-
ver dækning, og jages springeren
med g7-g6, frigøres f6-feltet. Som
vi skal se, er dette ingen katastrofe
for Sort.
14... Le6 15.Sh5 g5

I reglen skal Sort gå mod dronning-
fløjen med kongen, når h6 + g5 spil-
les – ellers har Sf6 virkelig noget at
bide i, i form af usikker sort konge!
16. Sd2

Truer 17. f4 gxf4 18. Sxf4 med ef-
terfølgende eliminering af Le6.
16... Sg6 17. c4

Hvid bør ikke flytte f-bonden for tid-
ligt: 17. f4?! gxf4 18. Sxf4 Sxf4 19.
Txf4 Kd7 giver Sort en fantastisk
stilling:
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Analyse

Men tilbage til partiet. Kongen vil
stå godt på c6, Sort har ideer med
Le7-g5 samt at avancere h-bonden
efter omstændighederne. De sorte
tårne har desuden åbne linjer at bol-
tre sig på, og der er gode muligheder
for modspil på dronningfløjen også.
Det vigtigste er dog konstellationen
f7-Le6, som er en hjørnesten i Sorts
stilling: Løberen på e6 kan ikke let
fordrives, den er solidt dækket og
peger aktivt mod begge sider af bræt-
tet. Desuden kan den isolerede e-
bonde blive en hovedpine for Hvid.
17... Kd7 18. Se4 Kc6 19. g4 a6!

Sort gør klar til spil på dronning-
fløjen. Læg mærke til, at Hvid kan
installere en springer på f6, men at
den ikke nødvendigvis udretter me-
get der. Den angriber i hvert fald ikke
konkret de svækkelser, man umid-
delbart kan udpege i Sorts stilling:
f7 og h6.
20. a4 Td8 21. Tfd1 Le7

Udmærket timing: Hvid får nu ad-
gang til g7-feltet og kan dermed eli-
minere Le6, Sort får til gengæld spil
ind på dronningfløjen.
En mere ambitiøs plan er at beholde
løberen på e6 et stykke tid endnu, og
indlede modspil med det samme:
21... Txd1† 22. Txd1 b5!? 23. cxb5†
(23. axb5† axb5 24. Ta1 minder om
partiet, dog i en klart bedre udgave

Bliv medlem af

Dansk Skak Unions

Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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for Sort med løberen stadig på e6.
24... bxc4 25. bxc4 Le7) 23... axb5
24. Tc1. Min computer er ikke
skræmt af angrebet mod c5 og fore-
trækker Sort efter 24... Kb6, så det
virker absolut som en mulighed.
22. f3

22. Sg7 Sf4 23. Sxe6 fxe6 giver Sort
god kontrol se følgende diagram:
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Springeren på f4 er stærk, og Sort
har spil på både d- og f-linjen. Som
regel stræber Hvid efter at eliminere
Sorts løber med Sxe6, og efter fxe6
skal Sort vise en eller anden slags
kompensation for den dårligere bon-
destilling (som regel er det officers-
aktivitet). At Sort står klart bedst i
diagramstillingen maner til eftertan-
ke, og viser, hvor vanskeligt det er at
afgøre, hvornår afbytningen på e6
kan tillades. Shirov venter med at
slå på e6, til Sort har indledt spil på
dronningfløjen, så han også har no-
get at spille på.
22... Txd1† 23. Txd1 b5 24. axb5† axb5

25. Sg7 bxc4 26. Sxe6 fxe6 27. bxc4

Tb8

Sort har fint modspil.
28. Lc3 Sf4 29. Kf2 Sxh3† 30. Ke3 Sf4

På trods af merbonden er det svært
for Sort at skabe noget – han har selv
svækkelser på h6 og c5.
31. Th1 Lf8 32. Ta1 Td8 33. Sf2 Lg7

34. Ta6† Kb7 35. Ta5 Kb6 36. Ta2 Sg2†

37. Ke2 Tf8 38. Se4 Sh4 39. Tb2† Kc6

40. Ta2 Kb6 41. Tb2† Kc6 42. Ta2 Kb6

Her blev partiet taget remis. 42...
Txf3?! 43. Ta6† Kb7 44. Sxc5† Kb8
45. La1 er kun farligt for Sort, og
42... Sxf3? 43. Ta6† Kb7 44. Sxc5†
Kb8 45. Sxe6 taber.
½-½

Fabiano Caruana
Italien (2670)

Peter Heine Nielsen
Danmark (2680)

Spansk / C64

Caruana var eneste med en nogen-
lunde realistisk mulighed for at ind-
hente Smeets, men det krævede ab-
solut sejr i dette parti, så jeg var fuldt
klar over, at jeg ville møde en meget
agressiv modstander.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0

Lc5!?

Forberedt specielt til denne turne-
ring. Naturligvis burde en erfaren
spiller forsøge berliner-forsvaret 4...
Sxe4, men som Larsen skrev i lig-
nende sammenhæng: Problemet med
at spille sådan, når du er ung, er, at
hvad skal du så spille, når du bliver

gammel? Og jeg er om ikke andet
dog stadig en ung veteran.
5. c3

Nok det mest principielle træk. Kam-
sky spillede i kandidatfinalen mod
Topalov i februar 5. Sxe5, men fik
ingen fordel. At jeg kopierer Topa-
lovs åbninger er bevidst. Anand
møder ham til foråret i en VM-match,
og derfor er der mening i ikke at give
alt for megen information om åb-
ningspræferencer. Og det at spille et
af Topalovs våben, fortæller jo blot,
at jeg naturligvis interesserer mig for
hans repertoire. Hvilket trods alt nok
er svært at holde hemmeligt!
5... 0-0 6. d4 Lb6 7. Lg5 h6 8. Lh4 d6

9. Dd3!?

9. Lxc6 bxc6 10. Sbd2 havde Stell-
wagen spillet mod mig et par dage
tidligere. Da jeg vidste, at 10. dxe5
dxe5 11. Sbd2 Dd6! er en af Sorts
pointer, var jeg tvunget til at prøve
at finde en skyggeside ved hollæn-
derens spillemåde, og efter mere end
en halv times betænkningstid fandt
jeg det i 10... exd4 11. cxd4 Te8 12.
Da4!? Ld7 13. e5 g5!, hvorefter et
komplekst parti endte remis.
9. Dd3!? går for at være den kritiske
variant, og bl.a. er anbefalet i Kha-

For mig var det skaklige højdepunkt
i NH Chess Tournament remispartiet
mod italieren Fabiano Caruana. Selv
om jeg naturligvis også var godt til-
freds med de tre gevinstpartier, der
sikrede topscorerværdigheden på ‘de
erfarnes’ hold mod ‘de kommende
stjerner’ (se artiklen i Skakbladet nr.
9, 2009).

Af Peter Heine Nielsen
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lifmans udmærkede åbningsbøger
baseret på Anands repertoire.
9... g5!? 10. Lg3

Khalifman/Anand-bogen anbefaler
10. Sxg5, men da Vallejo tillod dette,
og Topalov ikke spillede det, be-
gyndte jeg at interessere mig for, om
Sort måske ikke alligevel stod glim-
rende efter offeret. 10. Sxg5 hxg5
11. Lxg5 Kg7 12. Sd2!? er bogens
pointe. Men efter 12... Tg8! er det
ikke klart, hvordan Hvids angreb slår
igennem.
10... Sh5!?

Meget sjældent spillet, men af
Vallejo, som sekunderer Topalov!
Og faktisk spillet mod Topalov i et
hurtigskak-parti.
11. Sa3

Topalov slog på c6 og e5, men Sort
står glimrende i det slutspil. Caruanas
træk, der kom efter en længere tæn-
kepause, er klart mere principielt.
11... exd4 12. cxd4
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12... f5

Dette samt forrige træk spillede jeg
øjeblikkeligt og med stor selvtillid.
For at lægge størst muligt pres på
min modstander. Jeg kendte nemlig
stillingen udmærket. Før Amsterdam
bad jeg Nils Grandelius samt dennes
træner Axel Smith om spille et antal
træningspartier i varianten efter 4...
Lc5, og for at at det kunne blive den
bedst mulige test af mit repertoire
havde jeg bl.a. mailet, at jeg ville
spille 9... g5. Flere interessante de-
taljer dukkede op i partierne, samt i
diskussionen af dem bagefter.
13. exf5 Lxf5 14. Dc4†!

Absolut den eneste måde at lægge
pres på Sort. Og imponerende af

Caruana, at trods min selvsikkerhed
spiller han det mest kritiske, men
manglen på alternativer har natur-
ligvis været en hjælp.
14... Kh8 15. Lxc6 bxc6 16. Dxc6 Df6

17. Sc4 g4 18. Sxb6 axb6 19. Sh4 Ld3

20. Tfe1!

Fremragende vurdering af Caruana.
I det træningsparti, der var identisk
hertil, slog Hvid på c7, og fik kom-
pensation til remis for den ofrede
kvalitet. Jeg tænkte dengang tanken,
at hvad sker der, hvis Hvid ofrer f2 i
stedet, men fik desværre aldrig taget
mig sammen til at tjekke dette. Her
tænkte jeg længe, op imod en time.
Jeg overvejede trods alt ikke at op-
give, men konkluderede, at min stil-
ling formentlig var tabt. Og ærgrede
mig over ikke at have spillet nogle
af de andre interessante muligheder
for Sort, vi diskuterede i analysen af
træningspartierne.
20... Sxg3 21. hxg3 Dxf2† 22. Kh2
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Det helt afgørende element i forstå-
elsen af denne stilling, er Hvids kon-
struktion på kongefløjen. Springe-
ren på h4, bønderne på g2 og g3 samt
kongen på h2 samarbejder fantastisk.
Samtidig sikrer de kongen fuld be-
skyttelse, samt sikrer springeren et
felt i nærheden af Hvids konge, hvor
den kan stå uforstyrret. Dels dækker
den Hvids konge, dels kan den hoppe
til g6 og f5 på et afgørende tidspunkt.
Grundlæggende det samme som
Larsen kalder et ‘apparat’ f.eks en
løber på c6 og en bonde på d7. Brik-
kerne dækker hinanden, og sikrer
både soliditet og agressivitet.
Forståelsesmæssigt er det vigtigt at
indse, at Hvid her ikke blot står lidt
bedre, men til gevinst. Og at den af-

gørende forskel er kongernes sikker-
hed, pga. Hvids stærke konstellation
på kongefløjen.
22... Df6

Trist. 22... Ta5 var naturligvis, hvad
jeg ville spille. Eneste chance er at
forsøge at ofre sig igennem på h4
med tårnet. 23. Te8! vinder desværre
omgående, og selv om jeg var klar
over, at et meget trist forsvarsarbejde
ventede forude, havde jeg discipli-
nen til ikke at satse alt på, at Caruana
ikke ville finde dette ganske simple
træk.
23. Dxc7 Ta5 24. Tac1?

24. De7! fremtvinger et slutspil, hvor
ikke blot konstellationen på konge-
fløjen sikrer Hvid stor strategisk for-
del. Han er også en bonde foran!
Rigtigt nok dækker min løber alle
nøglefelterne, men Hvid bryder ind
via 7-række. Jeg levnede ikke mig
selv realistiske chancer for at holde
dette. Men Caruana vælger at gå ef-
ter maksimum. Principielt rigtigt,
men her baseret på en beregnings-
fejl.
24... Th5!

Frem for et trøstesløst slutspil, har
jeg nu pludselig et angreb mod hans
konge. Om det var korrekt eller ej
bekymrede jeg mig ikke om. Det lig-
nede realistiske chancer, og faktisk
står jeg allerede her glimrende igen!
25. De7 Txh4†! 26. gxh4 g3†! 27. Kh1

Df4

Noget forsvar, der gav ham mere end
remis, så jeg ikke, men tænkte ikke
så voldsomt over det heller. Fabianos
tid var ved at rinde ud, men ganske
modigt beslutter han sig for at prøve
et sidste trick, for at teste mine
beregningsevner.
28. Tg1!?

De fleste tilfældige hvide træk tilla-
der mig at forcere remis. F.eks. 28.
a4 Tf7 29. Tc8†? (29. Dd8†! Tf8
30. De7 remis) 29... Kg7 30. Tf8
Txe7 med den store forskel i forhold
til partiet, at Te1 hænger.
28... Tf7??

En fejl der ikke er nogen gode und-
skyldninger for. Med 20 minutter
duer det ikke kun at bruge to minut-
ter og forsikre sig om dette er remis

�
�
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uden at beregne alternativerne. 28...
Le4! forkastede jeg fejlagtigt pga. 29.
Tce1, men efter 29... Ld5! koordi-
nerer mine brikker fantastisk, og der
er intet forsvar imod 30... Tf6, hvor-
for Hvid kan opgive. 29. Tcf1! er
absolut eneste træk, og helt udligne
gør det endda ikke, jeg beholder små
chancer i slutspillet efter 29... Dxf1
30. Dxe4 Df4!
29. Tc8† Kg7

Turneringens hjemmeside havde
fremragende videoreportager lavet af
ICC og Chessvibes. Man kan se høj-
depunkter fra partierne, vist på et
bræt, samtidig med at spillerne for-
klarer trækkene. Eller som her, hvor
jeg fortæller om, hvornår præcist jeg
opdagede, hvad der nu kom, samti-
dig med at man på videoen kan kan
følge, hvordan jeg pludselig opda-
ger, at jeg har dummet mig fatalt.
Videoerne er noget af det bedste, jeg
har set i den genre, og er god under-
holdning for alle, såvel som inspira-
tionsmateriale for dem, der ønsker
at gøre dækningen af deres skaktur-
nering eksklusiv.
30. Tf8!
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En krydsbinding der virkelig gør
ondt. Da alternativet var at opgive,
prøver jeg et sidste desperat svindel-
forsøg:
30... Lc4 31. a4 Kg6 32. Txf7 Lxf7 33.

Te1 Ld5

Truslen 34... Lxg2†, samt Caruanas
tidnød, gav mig visse forhåbninger,
men stillingen er objektivt tabt.
34. De8† Kg7 35. Dd7†

35. Te7†! Lf7 36. Dxf7† Dxf7 37.
Txf7† Kxf7 38. b4 Ke6 39. a5! (un-
der partiet troede jeg, at 39. b5?
vandt, men 39... Kd5 40. Kg1 Kc4!
holder, faktisk skal Hvid endda spille
præcist!) 39... bxa5 40. bxa5 Kd5
41. Kg1 Kc6 42. Kf1 Kb5 43. Ke2
Kxa5 44. Kf3 Kb4 45. Kxg3 Kc4
46. Kf4 Kxd4 47. g4! En totalt for-
ceret variant, som ender med, at Hvid
vinder på et tempo. Bestemt ikke
umuligt at beregne, men ikke ufor-
ståeligt Caruana går efter noget enk-
lere.
35... Kg6 36. De8† Kg7

Lidt trist, da jeg jo anså slutspillet
efter 35. (37.) Te7† for tabt, men der
er intet alternativ.
37. Dd7† Kg6 38. h5† Kg5 39. De7†

Kxh5 40. De8† Kh4 41. De7† Kh5

Tidnøden overstået, og Caruana
kunne igen tænke længe. Faktisk
sætter han allerede her gevinsten
over styr med det meget lidt intui-
tive:
42. De8†??

42. De2† Kg6 43. Kg1! var eneste
vej til gevinst. Der sker intet ved, at
d-bonden nu kan slås med skak.
Markant vigtigere er det, at Sort nu
ikke længere har tilstrækkeligt mod-
spil mod Hvids konge. Sort er for-
tabt.
42... Kh4 43. De3

Ser totalt afgørende ud, da 43... Df6
eller 43... Df8 taber som følge af
dronningafbytningen efter 44. De7!
43... Df2! 44. Dxh6†

44. Dxf2 gxf2 ville være pinligt, da
45. Tf1 Kg3! eller 45... Lc4 endda
vinder for Sort
44... Kg4 45. Dg6† Kh4 46. Dh6† Kg4

Selv om jeg er bagud materialt, og
min konge svæver frit på midten af
brættet, begyndte jeg at føle opti-

misme. Det er ikke klart, at Hvids
skakker leder nogen steder, og dæk-
ningen af g2 kræver al energi fra
Hvids brikker.
47. Dh3†!?

Eneste chance.
47... Kg5 48. Ta1

For sidste gang i partiet tænkte jeg
her længe. Og nåede denne gang
frem til den rigtige konklusion!
48... Le4!

Jeg var fristet af at holde remis på
følgende studieagtige manér: 48...
La8 49. b4 Ld5 50. a5 bxa5 51. bxa5
La8 52. a6 Ld5 53. a7 La8. Koncep-
tet skulle være, at Hvid ikke har no-
gen måde at gøre fremskridt på, men
der er et problem: 54. Td1!? Ld5 55.
a8D! Lxa8 56. d5, hvorefter jeg ikke
kan slå på d5, da Hvid slår igen med
skak. Heldigvis er der en væsentligt
simplere løsning på problemet:
49. b4 d5!

Nøgletrækket. Nu truer jeg remis-
mekanismen, som kommer i partiet,
og Hvid kan ikke forhindre den.
50. Tg1
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50... Lf5

50... Df4!? var fristende, da truslen
51... Lxg2† faktisk endda ville vinde
efter 52. Kxg2 Df2† 53. Kh1 Df3†!,
som fremtvinger enten 54. Dg2
Dh5†! eller 54. Tg2 Df1†! Men Hvid
har naturligvis flere måder at holde
remis på.
51. Dh8 Le4

Nu truer jeg igen 52... Lxg2†, og
Hvid må forcere evig skak.
52. De5† Kg4 53. Dg7† Kh5 54. De5†

Kg4 55. De6† Kg5 56. De7† Kh5 57.

De8† Kg5 58. Dd8† Kh5 59. Dh8† Kg5

60. De5† ½-½

�
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Fabiano Caruana – angrebsivrig italiener.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 44

i Skakbladet nr. 1

Taktik

2. Hvid trækker!

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

Stort udviklingsforspring!

5. Hvid trækker!
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Hvad er bedst?

8. Hvid trækker!
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Bageste række godt dækket!

3. Hvid trækker!
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Udækkede brikker!

6. Sort trækker!
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Gensidige angreb!

9. Hvid trækker!
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Madame!
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1. Sort trækker!
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Bytte?

4. Hvid trækker!
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Officerskamp!

7. Hvid trækker!
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Åben tårnlinje!
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Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 8.

1. Aldo Haik
Dominique Guigonis

Valras 1990. 1. Df7! Der er jo kun
evig skak med 1. Sf7† Kg8 2. Sh6†
Kh8 3. Sf7† etc. 1... Dxe4† 2. Kh3
Se7 3. Dg8†. Kvalt mat. 1-0.

2. Bo Jacobsen, Skolerne
Nina Høiberg, Nordre

1. division 1991-92. 23. Txh7†!
Magnetoffer. 23... Kxh7 24. Th1†
Kg6 25. f5† Sxf5. 25... Kg5 26. f4†
Kg4 27. De2 mat. 26. exf5† Kg5.
26... Kxf5 27. De4† Kg5 28. Dg4
mat. 27. Dg4 mat. 1-0.

3. Jürgen Stanke
Kaare Vissing Andersen

Lyngby Open 1990. 37... Dh2†!!
Alt andet taber faktisk! 38. Kxh2
Lxg2† 39. Dh4 Lxh4. Men også
39... Txh4† var anvendeligt: 40.
Kg1 Lxf3† 41. Kf2 Th3 42. Ke1
Tg1† 43. Lf1 Lh4† 44. Tf2 Txf1†
med mat eller dobbelt tårngevinst.
40. Th1? Forkorter lidelsen: 40.
Kg1 Lh3† 41. Kh1 Lf2 42. Txf2
Lg2† 43 .Kg1 Th1 mat. 40... Lf2
mat. 0-1.

4. Giuseppe Laco
Giuliano Lanzani

Imperia 1991. 16. Txh6! Kxh6 17.
Th1† Kxg5? Bedre om end util-
strækkelige chancer bød 17... Kg7
18. Txh7† Kg8 19. Dg1! Df6 20. c5
Df2 21. Lc4† d5 22. Dxf2 Txf2 23.
exd5 Kf8 24. dxc6 etc. med kraftigt
angreb for Hvid.

18. Txh7 exd4 19. Dh1. Vi er
ovre i ‘eller’-fasen: 19. Dg1† Kf6
20. e5† dxe5 21. Se4†. 19... Kf6
20. exd4. 20. Dh4†! 20... Lf5 21.
exf5. Godt nok, for Sort gav op.

Men: 21. Sd5†! cxd5 22. Dh4† g5
23. Dh6† Lg6 24. Dg7† Ke6 25.
cxd5 mat! 1-0.

5. John Stuart Morrison
José Raul Capablanca

London 1922. 31... Lxg2! 32. Txb8.
32. Txg2 Db1† samt mat. 32... Le4†
33. Dg3 Txb8 34. Dxg6† Kxg6 35.
Tf6† Kg7. Materiel udligning. Så
skal den nybagte VM bare vinde
slutspillet. No problem.

36. Tf4 Lf5 37. Tf3. 37. Lb3 Tb4
38. Kf2 a5. 37... Tb1† 38. Kf2 Tb2†
39. Kg3 Td2 40. Tf4 a5 41. h4 c6
42. Kf3 a4 43. Ke3 Tc2 44. La6
Txa2 45. Lc8 Ta3† 46. Ke2 Tc3
47. Lxd7 a3 48. d5 cxd5 49. c6 Kf7
50. Ta4 Ke7 51. Ta8 d4 52. Te8†
Kf7 53. Ta8 Le4 54. Ta7 Tc2† 55.
Ke1 a2 56. Kd1 d3 57. Lc8† Kg6.
0-1.

6. Zsuzsa Polgar
Jon Loftir Arnason

Matchparti, Budapest 1989. 26...
e3!, for efter 27. fxe3 Lxe3† 28. Kf1
(28. Txe3 Txe3 29. Sb5 Db6) 28...
Ld4 går Hvid til grunde pga. bin-
dingen: 29. Tac1 Txe1† 30. Kxe1
De8† 31. Kd1 De3 32. Sdb1 Se4.
27. Sf3. Hjælper heller ikke. 27...
Txc3! 28. Dxc3 Se4. 0-1.

7. Octavio Troianescu, Rumænien
Laszlo Szabo, Ungarn

Balkaniaden, Holdturnering Sofia
1947. 16... Txg3!? fungerer godt
efter 17. hxg3? Dxg3† 18. Kd1
Dxf3† 19. Ke1 Dxh1† 20. Ke2
Dg2† 21. Ke1 Df2† 22. Kd1 Df1
mat. Men svaret 17. 0-0-0! ødelæg-
ger fornøjelsen for Sort, f.eks. 17...
Tg2 18. La5!

I stedet spillede stormesteren 16...
Txd2! 17. Lxd2 De5† 18. Kf1?!
18. Kd1 Dxb2 19. Tc1 Td8 20. Da5
Lb4. 18... Dd4! Ja, eller nu 18...
Txg3! 19. Le1. 19. Kg2 Dxd2† 20.
Kh3 Tg6. 19... Dc4† 20. Kg2 De2†
21. Kh3 Tg6 22. g4. 22. Kh4 Th6†
23. Kg5 Le3† 24. f4 Dh5 mat. 22...
Dxf3† 23. Lg3 Th6 mat. 0-1.

8. Jonathan Penrose
Sieghart Dittmann

Studenter-VM, Budapest 1959. Et
godt træk er 28. Lxe6!, hvorefter
Sorts bedste svar, 28... Txe6, fører
til stærkt hvidt angreb. Meget kraf-
tigere er dog det spillede: 28. Sf6!!
med mattrussel på h7. 28... Lxf6 29.
Lxf6, og nu brænder det på g7! 29...
Ld7 30. Dxc6. Det koster! 1-0.

9. Gennadi P. Kuzmin
Mikhail A. Mukhin

40. USSR-mesterskab, Baku 1972.
15. e5!! Et træk, mennesket får øje
på hurtigere end computeren! Man
mindes – igen – Nimzowitschs
‘Bondens ekspansionslyst!’. Det
drejer sig selvfølgelig om løber-
diagonalen og springerfeltet e4. 15...
dxe5? 16. Sg5 Sf6 17. Txf6!. Og
efter 15... g6 kan der ofres: 16. Lxg6
hxg6 17. Dxg6† Lg7 18. Sg5 Sf8
19. Txf8† Kxf8 20. Le3! Det ‘stille
træk’.

Der fortsattes: 15... Sdxe5 16.
Lxh7†! Kxh7 17. Sg5† Kg8. 17...
Kg6 18. Dh4. 18. Dh4 g6 19. Sce4.
Det er slut. 19... Dg7 20. Sf6† med
mat. Og forsoningsofferet 19... Sg4
udsætter kun henrettelsen: 20. Dxg4
Lg7 21. Dh4 Le5 22. Tf7. 1-0.

Ved en teknisk fejl i redaktionen bragte Skakbladet nr. 1 et forkert
opgavesæt. Nemlig samme sæt som i nr. 2, 2009. Løsningerne, som
kunne findes side 44 i nr. 1, 2010, svarede til de ni opgaver, som ses
her til venstre. Både de to sammenblandede sæt og deres løsninger
kan desuden findes på www.dsu.dk + 'Nyhed' dateret 16. januar.
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Mat i 2 træk.
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Hjælpemat i 3 træk.
3 løsninger.
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Mat i 3 træk. � Hvid trækker og vinder.
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Opgaveforklaring
13526. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 6. halvtræk. Sort hjæl-
per til.

Løsninger til nr. 1/2010
13516. 1. Se4 Dxb7 2. Sxc3‡. 1...
Sxd4† 2. Sf2‡. 1... Se5† 2. Sf6‡. 1...
Kxe4 2. Te6‡. 1... Lxc6 2. Dxc6‡.
1... Sh4†/Sh2†/Sd2†/Sg1† 2. Sf5‡.
1... ~ 2. T(x)c5‡.
13517. 1. Se5 Lc7 2. Dxc7‡. 1... La7/
Ld8 2. S3g4‡. 1... Lf7 2. Sxd7‡. 1...
Ld5 2. Sg2‡. 1... Lc4†/Lf5/Lh3 2.
T(x)c4‡. 1... Lg4 2. Sd5‡. 1... ~ 2.
Dxb6‡.
13518. 1. Tg7 Txb6 2. axb6. 1... Tc6
2. Txc6. 1... Td6 2. Txd6. 1... Te6 2.
Txe6. 1... Tf6 2. Txf6. 1... Th6 2.
Txh6. 1. ~ 2. Sc6.
13519. 1. Dg8 Tc6 2. Sbxd5†. 1...
f3/Se6 2. Scxd5†. 1... ~ 2. Dc8†.
13520. 1... Ta2 2. Lxh6 f5 3. Lc1
Th4 4. Lxb2 Te4 5. Lc1 Tf2 6. Lh6
Tf4 7. Lg7‡. Den hvide løber på g7
bevæger sig først g7-h6-c1-b2 og

�

�

derpå tilbage ad samme rute b2-c1-
h6-g7 og gør sin pligt, dvs. sætter
mat. ‘Fagfolk’ kalder denne frem-
og-tilbage manøvre switchback. Det
er selvsagt vanskeligt at konstruere
en skakopgave, hvori dette fænomen
optræder. I nærværende opgave skal
Ta7 bidrage til at indespærre den
sorte konge. Det opnås ved at skabe
passage over b2, hvorfra den hvide
løber fjerner den sorte bonde. De
første gange, jeg så denne idé reali-
seret, blev jeg unægtelig imponeret.
Dr. John Niemann (19. april 1905
Frankfurt am Main - 22. juli 1990
Darmstadt) virkede som kemiker i
Darmstadt, hvor han deltog i udvik-
lingen af insektbekæmpelsesmidler.
I problemskakken specialiserede han
sig i hjælpematter, hvor han kompo-
nerede ca. 500 opgaver. I 1947 og
livet ud samlede han omkring 65.000
hjælpematopgaver, som han omhyg-
geligt lavede kartotek over efter art,
forfatter osv. Han var bekendt for
uselvisk at hjælpe enhver interesse-

ret med oplysninger fra denne sam-
ling før de elektroniske databasers
tid. Hans arbejde er fortsat, især af
tyske samlere.
13521. 1. h6 Kh5 2. h7 Se7 3. Kd8!
(3. Kxe7? Kh6 remis!) 3... Kh6  4.
Sf8 Kg7 5. Sxf7 (5... Kxe7 bliver
remis) 5... Sg6 6. Ke8 Sh8 7. Sg5
Kf6 8. Sfe6 Sg6 9. Sf4 Sh8 10. Sge6
Kf5 11. Kf8 Kf6 12. Kg8 og vinder.
I disse år er det en yndet sport at drille
computerne. Der eksisterer mange
stillinger, hvor den ene part er ad-
skillige ‘bønder’ bedre end den an-
den – og alligevel ikke kan vinde.
F.eks. kan en konge med to sprin-
gere jo ikke besejre en ensom konge.
I 2009 morede Yochanan Afek sig
med at lave en studie, hvor man må
agte sig vel for ikke at sætte gevin-
sten over styr ved at styre ind i en
teoretisk remisvariant.

http://problemskak.dk/

– Spil skak online på Dansk Skak Unions egen serverwww.skak.dk
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De seks juleopgaver i Skakbladet nr.
9, 2009, var slutspilstudier af meget
varierende variantdybde og svær-
hedsgard. I opgave 3, der for alvor
skabte tvivl og uenighed blandt lø-
serne, er konklusionen i en af ana-
lysens nøglestillinger, at hvid træk-
ker og vinder i 57 træk. Hvordan
kan vi nu være så sikre på det, vil
nogen sikkert spørge, for vi er vel
også kun mennesker? Dommerne
har imidlertid allieret sig med en
slutspildatabase over samtlige legale
stillinger med seks brikker – og så-
dan en database er netop ikke men-
neskelig. Selv om det af forslag og
varianter hos de fire løsere, der var
med i opløbet om toppræmierne,
klart fremgår, at de ikke har kikket i
computerens facitliste, betyder ad-
gangen til retrograd-databaser, at det
bør overvejes, om slutspilstudier
fortsat er tjenlige til konkurrencer
af denne type. Men de kan naturlig-
vis altid løses og nydes for deres
skønhed.

Trods de uhyrligt svære opgaver
lykkedes det en enkelt løser, Palle
Henriksen, Birkerød, at komme
igennem alle seks uden at angive et
eneste forkert træk og med analyse
af alle vigtige forgreninger på nær
biløsningen i nr. 5. De sidste to års
vinder, Niels Lauritsen, Østerbro,
præsterede et næsten lige så
dækkende analysesæt (og havde
endda biløsningen), men med den
fatale forskel, at han konkluderede
remis i den føromtalte nøglestilling,
hvor Palle Henriksen troede på Hvid
og antydede en næsten korrekt me-
tode frem mod gevinsten. Remis-
påstanden betød, at Hans-Henrik
Vognsen, Haderslev, overhalede
Niels Lauritsen og tog andenplad-
sen med et løsningssæt, der kun gav
anmærkninger ved at mangle det
vigtige sorte forsvarsforsøg 3...
Tb6† i opgave 3 og ved at påstå re-
mis i varianten efter 6. Kd3 i op-

gave 5 (gevinst i 30 træk, siger da-
tabasen). Ligesom Palle Henriksen
havde Hans-Henrik Vognsen troen
på Hvid i opgave 3 plus nogle fine
forsøg på at bevise påstanden, og
netop her faldt hans klubkammerat
Kai Bjørnskov ud af præmiestriden,
for han holdt ligesom Niels Laurit-
sen på remis og havde desuden re-
mis efter 6. Kd3 i opgave 5.

Også fra de øvrige løsere var der
mange ganske imponerende analy-
sesæt, og de tolv præmietagere blev:

1. præmie 500 kr.: Palle Henriksen,
Tornvænget 16, 3460 Birkerød.

2. præmie 250 kr.: Hans-Henrik
Vognsen, Rosenbakken 34, 6100
Haderslev.

Øvrige vindere i tilfældig række-
følge og efter nødvendig lodtræk-
ning:

10 præmier a 100 kr.:
Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100
Haderslev. – Niels Lauritsen, Nord-
borggade 4, 1.th., 2100 København
Ø. – Simon Juhl, Tranevænget 7,
5610 Assens. – Erik Dansbo, Chr.
Richardtsvej 5A, 7000 Fredericia.
– Richardt Bang Jørgensen, Vente-
møllevej 22, 4293 Dianalund. – Leif
E. Kristoffersen, Tunøvænget 5,
5500 Middelfart. – Kasper Henrik-
sen, Tårnhusvej 5, 4690 Haslev. –
Per Chr. Pedersen, Sandvejen 36 II,
8600 Silkeborg. – Kaj Elkjær Lar-
sen, Grev Schacksvej 3, 6270 Tøn-
der. – Benny Falck Damborg, Sav-
møllen 8, 6800 Varde.

Opgave 1. Hvid vinder
Ofer Comay, Israel.
Komponeret 2005.
1. Td3 b2 2. Ta3† Kb7 3. Tab3†
Kc6 4. Thd3 Sc3 5. Kxh2 (ikke 5.
Tbxc3† Kb5 6. Tb3† Kc4 med en
smuk remis, som en del løsere an-
tog for opgavens pointe) 5... Kc5 6.
Tbxc3† Kb4 7. Tc7! b1D 8. Td8!
og vinder.

Opgave 2. Hvid vinder.
Mario Matous, Tjekkiet.
Komponeret 1997.
1. Sf6† Kg7 2. Se8† Kh6 (2... Kg8
3. g7 e1D† 4. Txe1 Kf7 5. Te4 og
vinder) 3. g7 Tf1 4. Tg6†! Kh5 5.
Sf6† Txf6 6. Kxf6 e1D 7. Tg5† Kh6
(7... Kh4 8. g8D og vinder) 8. g8S†!
Kh7 9. Kf7 og vinder.

Opgave 3. Hvid vinder.
Grigorij Slepjan, Hviderusland.
Komponeret 1995.
1. e8D! Tc7† 2. Lc6! Txc6† 3. Kb4
Tb6† (3... b2 4. Tf1† b1D† 5. Txb1†
Kxb1 6. De4† Kb2 7. De5† Kc1 8.
Kxa4 taber også for Sort, men vejen
er lang – 26 træk til gevinst af bonde-
h2 og derpå 29 træk til mat) 4. Ka3
h1D 5. Dh8†! b2 6. Dxh1† Ld1 7.
Txb2! Tb3†! (ikke 7. Dxd1† b1S†!

Julekonkurrencen 2009

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Betaler ekstra god pris for:

Tidsskrift for Skak
#1, 2, 6, 10 og 27 1896
eller hel årgang 1896.

Skakbladet  1904/05,
1910/11 og 1916/17;

Arbejderskak  årgang 1
1931, #2 1932, #10 1966
og årgang 37 1967.

Skakbogsamleren #1 1976.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

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

Opgaver Skakbladet nr. 1, side 5, vindere og løsninger.



Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.

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

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer

Nordfalster
Forårs EMT 2010 K

16/3 - 20/4. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. Monrad af-
hængigt af tilmeldinger. – Spillested:
Nørre Alslev bibliotek, 1. sal, Helene
Strangesvej 1 Nørre Alslev. – Spille-
dage: Tirsdagene 16/3, 23/3, 30/3,
6/4 og 20/4 kl. 19:00. – Betænknings-
tid: 2 timer til 40 træk + ½ time til
resten. – Indskud 20 kr. – Ingen præ-
mier. – Tilmelding senest den 9/3
2010 til Henning Jakobsen, email:
h.k.jakobsen@mail.tele.dk, tlf. 54 85
09 70.

4. Fast and the Furious H

21/03. – Taastrup skakforening ind-
byder til 8-runders hurtigturnering for
2-mands hold, 20 min. pr. spiller pr.
parti. Der spilles i én stor gruppe med
ratingpræmier. – Spilledag: Søndag
den 21. marts 2010 fra kl. 10.00 til kl.
18.00. – Spillested: Gadehaveskolen,
Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup.
– Indskud: Pr. hold 200 kr., som beta-
les ved turneringsstart. – Præmier:

Ved 12 deltagende hold 1600 kr.! Ved
16 deltagende hold er der præmier til
bedste deltagende hold med en sam-
let alder under (30) og ligeledes til
det hold med en samlet alder over
(100). Ellers er det generelt 100% af
indskuddet. – Tilmelding: Senest 18.
marts 2010 via klubbens hjemmeside
www.taastrupskakforening.dk eller
til en af nedenstående. – Vigtigt! Hvis
du tilmelder dit hold online, skriver
du i rubrikken: Navn: ‘Holdnavn’ -
‘1. spillers navn’, og udfylder ellers
data for den første spiller og trykker
tilmeld. Derefter gør du det samme
igen. Denne gang med 2. spillers
navn. Der vil være præmie til bedste
holdnavn. – Desuden vil der være
‘hyggelyn’ om aftenen for dem, som
har lyst. – Jan Mose Nielsen, email:
janmose@stofanet.dk, tlf. 22 18 61
20. Alexander Rosenkilde, email:
alexander.rosenkilde@mail.dk, tlf. 22
67 67 97.

Køge Bugt Forår 2010 K

7/4 - 25/5. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til 2 runder. Spil-
les på Solrød Gl. Skole, Højager-
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remis) 8. Ka4 Td3† 9. Tb3 og vin-
der.

Opgave 4. Remis.
Harold van der Heijden, Holland.
Komponeret 2001.
1. g8S†! Kg5 2. Kg7 Sf3 (eller 2...
Lg6 3. Sh6 Sg2 4. f7 Sf4 5. f8S!
Sh5† 6. Kh8 Kxh6 7. Sxh7 remis)
3. f7 Sd4 4. f8S! h5 5. Sf6 Sf5† 6.
Kf7 Sd6† 7. Ke7 h4 8. Se6† Kf5
9. Kxd6 Kxf6 10. Sf4 remis. En
studie med to nødvendige under-
forvandlinger er en sjældenhed!

Opgave 5. Hvid vinder.
Oleg Viktorovich Pervakov,
Rusland.
Komponeret 1996
1. Te7! La5! 2. Lh8! Sb3! (2...
a1D† betyder blot ændring af træk-
følgen) 3. Kxe2 a1D 4. Lxa1 Sxa1
5. Ta7 Lc3 6. Kd3 (vinder i 30
træk, mens 6. Kf1 vinder i 38 træk
efter f.eks. 6... Kh2 7. Ta2! Kh1 8.
Ta3 Le5 9. Ta5) 6... Sxc2 7. Kxc3
Se3 8. Kd3 Sg2 9. Ke2 osv. og
vinder. Flere løsere opdagede, at
opgaven også blev bragt sidste år,
og gik derfor ud fra, at konklusio-
nen i fjor var forkert, men der var
altså ‘bare’ en biløsning at finde.

Opgave 6. Hvid vinder.
Vitaly Semyonovich Kovalenko,
Rusland.
Komponeret 2001.
1. g5† Kh5 2. Kh3 Le7 3. Lh7 Ld8
4. Lg8 Kg6 5. Kg4 Lxg5 6. Lh7†!
Kxh7 7. Kxg5 Kg8 8. Kg6 og vin-
der.

Skulle der blandt løserne være no-
gen, der savner uddybende forkla-
ring eller føler sig uretfærdigt be-
handlet, er man velkommen til at
kontakte Skakbladets redaktion,
men mange helt præcise varianter
kan studeres på:

www.shredderchess.com/online-
chess/online-databases/endgame-
database.html

Tak for deltagelsen, løsninger og
opmuntrende kommentarer.

Hans A. Larsen og
Thorbjørn Rosenlund

... JULEKONKURRENCEN

Dansk Skak Unions

DM-påskestævne

Hillerød Skakklub indbyder
alle Dansk Skak Unions

medlemmer til årets store
danske skaktræf.

Sted: FrederiksborgCentret,
Milnersvej 39, 3400 Hillerød.

Tid: Lørdag den 27. marts
til mandag den 5. april.

Se indbydelse med program
og øvrige oplysninger i

Skakbladet nr. 1, eller på

www.skak-dm.dk/2010



vænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand
med start kl. 19.00 følgende onsdage:
7/4, 14/4, 21/4, 5/5, 12/5, 19/5 og 26/5
2010. – Spilletid er 90 minutter til
hele partiet med tillæg på 30 sekun-
der fra træk 1. – Indskud er på 100 kr
og heraf går de 80 kr til præmier. –
Turneringen Elo-rates hvis betingel-
serne herfor er opfyldt. – Tilmelding
senest den 4. april 2010 via turnerin-
gens web-portal www.sydskak.dk/
turnering/kbf2010/, hvor der også kan
fås yderligere oplysninger om turne-
ringen.

Herlev Forårs EMT 2010 K

12/4 - 14/6. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders koordine-
ret turnering i klubbens lokaler, i 8-
mands grupper hvis det er muligt.
Turneringen afvikles over 9 manda-
ge. Der er undervejs afsat to mandage,
hvor udsatte partier kan afvikles, så-
fremt begge spillere kan spille på de
pågældende tidspunkter. – Bemærk
den kortere betænkningstid (som i
KSU’s holdturnering). – Spilletids-
punkter: Mandagene 12/4, 19/4,
26/4, 10/5, 17/5, 31/5 og 14/6, alle
dage kl. 19.15-23.15. Urene startes
præcis kl. 19.15. Udsatte partier kan
afvikles mandagene 3/5 og 7/6, lige-
ledes kl. 19.15-23.15. – Betænknings-
tid: 2 timer pr. spiller til hele partiet.
– Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Ho-
vedgade 172, 2730 Herlev (indgang
fra J. E. Pitzners Vej). Bus 350S kø-
rer lige til døren. – Indskud: 150 kr.,
juniorer og folkepensionister dog kun
100 kr. Hele indskuddet minus EMT-
afgift går til præmier. – Tilmelding
og indskud: Telefonisk tilmelding til
Kenneth Nielsen, tlf. 44 91 30 30,
senest d. 31/3 2010. Hurtig tilmelding
anbefales pga. max. 32 deltagere. –
Indskud betales samtidig med tilmel-
dingen, og senest d. 31/3, på Herlev
Skakklubs girokonto i Danske Bank
(reg.nr. 1551, kontonr. 1300687).
Husk at anføre fuldt navn ved beta-
lingen, f.eks. i tekstfeltet. – Bemærk:
Der må ikke ryges i bygningen.

Vejleturneringen 2010 K

15/4 - 3/6. – Skakklubben Evans ind-
byder herved til koordineret turnering
på følgende torsdage: 15/4, 22/4,
29/4, 6/5, 20/5, 27/5, 3/6. – Udsatte
partier: Tirsdag d. 18/5. – Spilletid:
Kl. 18.30-23.30. Bemærk spilletids-
punktet! – Betænkningstid: 2 timer

ter kl. 19.00. – Indskud: M-kl: 150
kr., øvrige klasser 110 kr. Juniorer u/
18 og pensionister 80 kr. Opkræves
første spilleaften. – Præmier: M-kl: l.
pr. 1500 kr., øvrige klasser: l. pr. 600
kr. – Tilmelding: Senest 9/4 til Hen-
ning Larsen, Løvsangervej 6, 9600
Aars. Tlf. 98 62 36 72. – Sponsor:
Spar Nord.

Femmeren Skødstrup 2010 K

21/4 - 19/5. – Skødstrup Skakklub
inviterer til koordineret turnering på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Der spilles med 2
timer til 40 træk + ½ time til resten
mellem 18.30 og 23.30 disse onsdage:
21/4, 28/4, 5/5, 12/5 og 19/5. – Ind-
skud 150 kr. Kontante præmier. Gode
spilleforhold og billig kantine. –
Tilmelding senest 14. april til Willy
M. Nielsen, Bondehaven 30, 8541
Skødstrup. Tlf. 86 99 24 61, email:
willymn@gmail.com.

Husk også ...

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

Sondex Cup
16/4 - 18/4
DM 2010 i Hillerød
27/3 - 5/4

til 40 træk, og derefter færdigspil med
½ time til hver plus opsparet tid efter
FIDE’s regler for hurtigskak. – Spille-
sted: Hældagerskolen i den nordlige
del af Vejle (Bredballe), Nørremarks-
vej 157. – Turneringsform: Der spil-
les så vidt muligt i 8-mands grupper.
Turneringen Elo-rates, hvis det er mu-
ligt. Der er rygeforbud i spilleloka-
lerne. – Indskud: 130 kr. for alle, ju-
niorer dog 80 kr. (ved Elo-grupper 20
kr. ekstra pr. spiller). – Tilmelding:
Senest 8. april med angivelse af ra-
tingtal til Preben Sørensen, Skov-
parken 49, 8722 Hedensted, tlf. 75 89
06 09, email: phau@post10.tele.dk,
eller Erik Pontoppidan, Underager 14,
7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 55 54, email:
Methac@mail1.stofanet.dk, eller on-
line på Skakklubben Evans' hjemme-
side www.skakklubbenevans.dk.

Himmerlands-
mesterskabet 2010 K

19/4 - 25/5. – Aars Skakklub indby-
der hermed til 7 runders EMT om
Himmerlandsmesterskabet. Elo-ra-
ting, om muligt. – Spillested: Er-
hvervsskolerne, Aars. – Spilledage:
19/4, 21/4, 28/4, 3/5, 10/5, 17/5,
25/5. Lynturnering og præmieudde-
ling 31/5. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, ½ time + evt. opsparet tid
til resten af partiet. – Alle runder star-

Copenhagen Chess Challenge 2010

BMS Skak inviterer for sjette år i træk til international åben GM-
turnering i ugen med bededagsweekenden. Takket været turneringens
hovedsponsor ‘Formuepleje’ vil turneringen ligesom sidste år have
stærke GM’er og IM’er i toppen af feltet og give mulighed for at lave
GM & IM-norm.

Turneringen er åben for alle spillere. Turneringen spilles som
9 runders Swiss, på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup i tiden fra
onsdag den 28. april (eftermiddag) til og med søndag den 2. maj 2010.
Betænkningstiden vil være 90 minutter + 30 sekunder pr. træk.

Præmier: 1. pr. 4000 kr., 2. pr. 3000 kr.,  3. pr. 2000 kr., 4. pr. 500 kr.

Indskud: Titelholdere (GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM) gratis. /
Spillere med Elo 500 kr. / Spillere uden Elo 800 kr.

Kontakt: Lars-Henrik Bech Hansen, tlf. 27 57 63 58, eller
Tom Skovgaard, tlf. 24 28 14 10.

Yderligere information og tilmelding senest  24. april 2010 – se
turneringens hjemmeside:

www.copenhagenchesschallenge.dk
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost UMM
ID-nr. 42197

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

Kunsten at angribe

Vi gør opmærksom på, at tilbud
kun er gældende så længe
varen haves eller indtil næste
nummer af skakbladet.

Husk vi er din forretning og
100% ejet af Dansk Skak Union.

Der findes ikke noget bedre end at spille et gennemført
angrebsparti, men angreb er en avanceret kunst, og buser
man bare på med hovedet forrest, er det ofte en selv,
der ligger og forbløder på slagmarken, når kampen
slutter. For at hjælpe os på rette vej udgav Jacob
Aagaard derfor den meget populære Attacking
Manual 1: Basic Principles, der på enkel vis
forklarer angrebets opbygning og gennemførelse.
Attacking Manual 1 er nu tilgængelig i en revideret
og opdateret udgave.

264 sider. Normalpris 249,- kr. Nu kun 199,- kr.

Og så er det en glæde at kunne præsentere andet
og sidste bind af serien:
Attacking Manual 2: Technique and Praxis.

Dansk Skaksalg tilbyder denne spritny bog til kun 249,- kr.

I Boost Your Chess 1: The Fundamentals deler
Yusupov fortsat ud af sin store skaklige indsigt på et
plan, hvor vi almindelige skakspillere også kan være
med. Yusupov instruerer og underviser med mange
eksempler, og efter hvert afsnit er der forskellige
opgaver, man skal løse, så man på den måde kan
sikre sig, at man har forstået budskabet.

288 lærerige sider for 249,- kr.

Sidst men ikke mindst: til de skakspillere, som ikke har tiden eller
energien til at forberede sig grundigt til hver
enkelt kamp, lancerer vi et vidundermiddel: The Lion King.
Er du træt af altid at være på tynd is i åbningen? Her er åbningen,
der kan spilles mod både e4 og d4 – og som kan
læres og forstås uden måneders studier.
Det ser stille og roligt ud med d6, Sf6 Sbd7 og e5,
men Sort har mange muligheder, og ofte vågner
løven fra sin tornerosesøvn med et brøl.
Forfatterne Jerry van Rekom and Leo Jansen har her
offentliggjort mange års erfaringer og ideer med
åbningen.

Udgivet af New In Chess. 280 sider til kun 229,- kr.


