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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 24

Taktik

2. Hvid trækker!
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Hurtigt vundet?

5. Hvid trækker!
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Trykspil!

8. Hvid trækker!
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Hvorhen, dame?

3. Hvid trækker!
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Det bør da vindes

6. Hvid trækker!
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Gør en god stilling bedre!

9. Sort trækker!
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Kongeangreb?
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1. Sort trækker!
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Hvad skal springeren?

4. Hvid trækker!

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

Løberparret!

7. Sort trækker!
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Oplagt?
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DØDSFALD

Frits Justesen

Skakklubben Rokaden, Randers, har
mistet et af sine trofaste medlemmer,
Frits Justesen, der døde pludseligt
tirsdag den 23/2, 75 år gammel.

Frits var om nogen klubbens
mand. Altid glad og positiv med go-
de ideer og forslag til klubbens akti-
viteter. Altid til rådighed ved hold-
kampe, forvalter af klubbens materi-
aler gennem mange år og en aktiv
deltager i såvel lokale turneringer
som turneringer rundt omkring i lan-
det. Især er vi flere, der husker tur-
ene til Vesterhavnsturneringen i Es-
bjerg, hvor Frits’ campingvogn dan-
nede base for spillerne.

Frits var om nogen kendt for sin
aktive deltagelse i Dansk Skak Uni-
ons korrespondanceturneringer så-
vel individuelt som på klubbens hold
i Sk. 1946 før sammenlægningen
med Tårnet. Hans store bogsamling
kom mangen en k-skakspiller til go-
de i de år.

I de senere år deltog Frits aktivt i
sin barndomsby Års Himmerlands-
turnering, og han var mand for at
samle en bilfuld af klubbens med-
lemmer til turneringen. Frits Juste-
sen var foruden fast deltager i klub-
bens turneringer også aktiv i pen-
sionistafdelingen torsdag eftermid-
dag.

Æret være Frits Justesens minde.

Claus Andersen,
formand for Skakklubben

Rokaden, Randers

Berno Hansen

Viby Skakklub har mistet et mange-
årigt medlem af klubben.

Berno Hansen døde pludselig den
17. februar 2010. Kun 55 år gam-
mel.

Berno Hansen har været medlem
af Viby Skakklub i over 30 år og har
i alle årene været et særdeles aktivt

medlem, både som spiller, og som
én, der har taget sig af rigtig mange
praktiske opgaver. Bestyrelsesmed-
lem, kasserer, holdleder, turnerings-
leder og talrige er de indlæg, der er
kommet fra hans skrivemaskine til
klubbens blad.

Tekster, der spændte over mang-
foldige emner, lige fra kommente-
rede partier til underholdning for
bladets læsere, til oplysende indlæg
om reglerne i skakkens forunderlige
verden og til politiske indlæg med
forslag til stort set alle forhold ved-
rørende klubben – måske så mange
indlæg i den afdeling, at Berno Han-
sen af nogle blev opfattet som klub-
bens ‘provo’, men positivt set var
hans høje aktivitetsniveau og enga-
gement i klubbens forhold med til at
holde gang i et klubblad, der takket
være ham, blev både interessant og
underholdende.

Berno Hansen tog også initiativ
til opstart af klubbens hjemmeside
og påtog sig, som noget naturligt for
ham, også jobbet som webmaster i
de første år.

Berno Hansen var vellidt af alle
for sit rolige og lune væsen, men bag
det rolige ydre gemte der sig en per-
son med en glødende interesse for
skak og for Viby Skakklub.

Æret være hans minde.

Børge Hansen
Viby Skakklub

VM-matchen

Anand - Topalov

VM-matchen mellem den forsvar-
ende verdensmester Viswanathan
Anand, Inden, og udfordreren Vese-
lin Topalov, Bulgarien, spilles i So-
fia 23. april - 12. maj 2010. Matchen
er berammet til 12 partier, og i mod-
sætning til tidligere tiders VM-op-
gør beholder mesteren ikke titlen ved
ligestilling, hvorfor det hele om nød-
vendigt, ligesom i VM-matchen To-
palov - Kramnik, 2006, afgøres i
hurtigskak-omkamp. Præmiesum-

men er på 2 mio. euro, og for Anand
og hans hold med bl.a. Peter Heine
Nielsen er opgaven ikke lettere af, at
Topalov har hjemmebane.

www. fide.com

Nyt telefonnummer

Skakbladets redaktion har fået nyt
telefonnummer: 25 63 42 10. Også
det gamle virker dog midlertidigt.

Topalov vandt

Linares-klassikeren

VM-udfordreren Veselin Topalov,
Bulgarien, vandt den dobbeltrundige
Linares-turnering i Spanien et halvt
point foran Alexander Grischuk,
Rusland.

Slutstilling: 1. GM Topalov, Bul-
garien (2805) 6½/10, 2. GM Gris-
chuk, Rusland (2736) 6, 3. GM Aro-
nian, Armenien (2781) 5½, 4. GM
Gashimov, Aserbajdsjan (2759) 4,
5. GM Gelfand, Israel (2761) 4, 6.
GM Vallejo, Spanien (2705) 4.
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Af Erik Hvalsøe

Den tredje februar 1910 blev Hillerød Skakklub stif-
tet ved et møde på det dengang fornemme Hotel Kron-
prinsen.

Nogle af byens ‘spidser’ havde indkaldt til en stif-
tende generalforsamling, hvor klubben blev stiftet med
16 medlemmer. Der var afstemning om, hvorvidt da-
mer kunne blive indmeldt. Forslaget blev nedstemt.
Ligestilling var også dengang et dunkelt begreb.

I perioden 1895 - 1914 blomstrede skaklivet over-
alt i Europa. Der var penge til de store turneringer,
ikke mindst på fine kursteder som Karlsbad, Ostende
og Monte Carlo. Verdensmesteren var Emanuel La-
sker. Netop i februar 1910 satte han sin titel på spil
mod Carl Schlechter fra Østrig, men beholdt den ved
at spille 5-5.

Om denne VM-match har været inspirationskilden
til at stifte en skakklub i Hillerød, ved vi ikke, men det
er vel ikke utænkeligt.

Da vi i Hillerød Skakklub begyndte at planlægge
vor fødselsdag, blev det hurtigt vedtaget, at vi ville
skrive en bog om de første hundrede år, at vi ville
holde en stor festlig reception, og at vi ville forsøge at
blive arrangører af DM i Hillerød.

Jubilæumsbog
Bogen ‘Skak i hundrede år’ er nu udgivet. De 128
sider – med gamle sort/hvid, og nye farvebilleder for-
tæller om sejre og nederlag, den stadige kamp for at
skaffe nye medlemmer og bedre lokaler, om nye ta-
lenter, om spændende gæster og meget mere. Du kan
se – og købe – bogen, når du i påskedagene kommer
til Hillerød, for det gør du vel.

Vores reception på selve 100-årsdagen, blev en me-
get festlig begivenhed hvor omkring 80 besøgende
var mødt op for at fejre klubben. Efter vores formand
Hans Henrik Hviid havde budt velkommen,
holdt formanden for jubilæums-
udvalget, Hans Endrup Jacobsen,
en inspirerende jubilæumstale
om klubbens liv før og nu,
og om klubbens tanker og
ideer for fremtiden.

Thor var æresgæst
Blandt de mange højdepunkter var besøget af en hem-
melig gæstetaler. Det viste sig at være ingen ringere
end Folketingets formand Thor Pedersen, der i velop-
lagte vendinger fortalte om sin interesse for skak og
sammenlignede skak det politiske liv og mindedes
ungdomsårene i Hillerød Skakklub, som han var med-
lem af for ca. 50 år siden. Thor fortalte, at han stadig
spiller skak, dog på computer. Her kan man i modsæt-
ning til politik blot slukke for spillet, hvis man er i
problemer. Og han understregede, at man både som
politiker og skakspiller sidder over for en modspiller,
men ikke en modstander.

Påsketurneringen
Den tredje milepæl i vort fest-år 2010 er Danmarks-
mesterskabet, som vi af Dansk Skak Union har fået
tildelt værtskabet for. Turneringen afholdes i Frede-
riksborgCentret i perioden 27. marts til 5. april. På
www.dsu.dk kan du læse alt om turneringen, der ikke
er blevet afholdt i Nordsjælland siden 1943. Vi glæ-
der os til at byde alle skakspillere velkommen til Hil-
lerød. Vi vil gøre vort bedste, for at I kan få en stor
oplevelse.

Hillerød Skakklub 100 år

www. hillerodskakklub.dk/

Folketingets formand, Thor Pedersen (til venstre), lykønsker

jubilæumskomiteens formand, Hans Endrup Jacobsen.

Foto: tr.

Mumificeret og med spindelvæv

– til lejligheden var klubbens første medlem hentet frem.F
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GM Jonny Hector – kompromisløst spil gav sejr i Brønshøj.

Brønshøj Skakforening fejrede sit 75 års j

stormesterturnering – de svenske stormes

Brønshøj skakforening havde i år 75-
års jubilæum og fejrede dette på bed-
ste skakmanér. Med en garanteret
præmiesum på 14.000 kr. hvoraf
halvdelen gik til førstepræmien, gra-
tis deltagelse for titelholdere (GM,
IM, FM) og til bedst placerede ‘kø-
benhavner’ (KSU-medlem) en eks-
tra præmie på 3000 kr. og titlen som
københavnsmester 2010, var der lagt
i ovnen til at skabe en rigtig stærk
turnering.

Ydermere var der et krav om, at
deltagerne skulle være indehaver af
et Elo-ratingtal på minimum 2000.
Dette førte til et felt bestående af 36
deltagere hvoraf halvdelen titelhol-
dere, fem GM’ere, tre IM’ere og 10
FM’ere og et ratinggennemsnit på
2243!

Turneringen blev spillet over seks
dage i Brønshøjs egne hyggelige lo-
kaler på Frederikssundsvej, og der
var i hver af runderne otte partier live,
frit tilgængeligt for enhver på inter-
nettet, dog med lidt problemer pga.
ustabil internetforbindelse fra spille-
stedet. For at gavne normchancerne
og internationalisere turneringen var
der hele syv nationer repræsenteret:
Danmark, Sverige, Norge, Island,

Færøerne, Frankrig og sågar Hon-
duras! Derudover var der i de to før-
ste runder et seedningssystem, så de,
der spillede for normer, fik stærke
spillere og titelholdere fra start af.
Lidt barsk når man sidder i en turne-
ring med så mange dobbeltrunder at
starte lige på og hårdt med at møde
meget stærke spillere, men ikke desto
mindre et udmærket system efter min
mening.

Feltets stærkeste spillere gav dog
ikke ved dørene, og efter kun to run-
der var det kun GM Tiger Hillarp-
Persson, GM Jonny Hector og GM
Henrik Danielsen, der af spillerne i
den øverste halvdel havde maksi-
mum. Her kommer seedningssyste-
mets svagheder så til syne i form af
de niveauforskelle, man undgik i
1. runde. Dara Akdag (2157) og Pe-
ter Birk Petersen (2203), der begge
havde spillet deres ypperste i den
nederste halvdel og nu havde 2 point
af 2, skulle møde henholdsvis GM
Hillarp-Persson og GM Hector.

Undertegnede fik en hård start ved
at møde GM Høi og GM Danielsen,
men formåede at tage point fra Høi i
1. runde, hvilket var min turnerings
mest spændende parti.

Peter Skovgaard
BMS (2266)

Carsten Høi
Brønshøj Skf. (2388)

Kongefianchetto / B06

Jeg havde inden turneringen over-
vejet at melde fra, fordi jeg var vred
på mig selv over manglende seriøsi-
tet til forberedelse. Men jeg beslut-
tede at spille og så bare få nogle
spændende partier og var derfor klar
på en fight.
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Le3 c6

5. Dd2 b5 6. f3!?

Ikke den mest populære opstilling,
men efter min mening farligt for Sort.
6... Sd7 7. h4 h5 8. Sh3 Sgf6

8... Sb6 9. b3 Lxh3 er en anden mu-
lighed for Sort, som undgår Hvids
ubehagelige springer på g5 på be-
kostning af løberparret.
9. Sg5 Sb6 10. b3

Et tveægget og sjældent træk i denne
type stillinger. Hvid forhindrer Sc4
og gør klar til at spille både a4 og
senere c4 men svækker også de sorte
felter kraftigt. 10. a4 er en anden
mulighed.
10... 0-0 11. Ld3 e5 12. dxe5 dxe5 13.

1
. 
r
u

n
d

e

Af Peter Skovgaard

Stærke sk
til Brønsh

Foto: Calle Erlandsson.
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Brønshøj Skakforening 75 år

1 GM Jonny Hector, Nordkalotten (2572) 8
2 GM Tiger Hillarp-Persson, Brønshøj (2581) 7
3 GM Henrik Danielsen, BMS Skak (2495) 6½
4 IM Nikolaj Mikkelsen, BMS (2363) 6

5-8 GM Carsten Høi, Brønshøj (2388) 5½
Peter Skovgaard, BMS (2266) 5½
FM Mads Andersen, Skanderborg (2310) 5½
Alexander Rosenkilde, Taastrup Skf. (2149) 5½

9-14 IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj (2446) 5
FM Romain Picard, Frankrig (2365) 5
FM Jakob Aabling-Thomsen, Nørresundby (2280) 5
FM Lars Aaes Nielsen, Nordkalotten (2220) 5
FM John Rendboe, Århus/Skolerne (2237) 5
Dara Akdag, BMS Skak (2111) 5

15-19 GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark (2528) 4½
FM Julien Saada, Migne Echecs (2307) 4½
FM Igor Teplyi, Nordre skakklub (2306) 4½
IM Bjørn Brinck-Claussen, Brønshøj (2292) 4½
Niels Kristian Kragh, K41 (2150) 4½

20-27 FM Jacob Carstensen, Brønshøj (2335) 4
Alf R. Andersen, Frem (2175) 4
Claus Rossen, Viborg (2205) 4
Steen Petersen, Brønshøj (2117) 4
FM Sergio Huguet (YYY) 2138; 4
Michael Agermose Jensen, Frem (2040) 4
Esben Christensen, Brønshøj (1948) 4
Rasmus Jørgensen, K41 (1969) 4

28-32 Peter Birk Petersen, Taastrup (2172) 3½
FM Jørgen Hvenekilde, enkeltmedlem (2121) 3½
Søren Holm Jensen, Brønshøj (2003) 3½
Nils Petersen, Øbro (1922) 3½
Hans Frisk, Lunds ASK (2022) 3½

33-35 FM Flovin Tor Næs, K41 (2245) 3
Ole Bo Andersen, Øbro (2114) 3
Lars-Henrik Bech Hansen, BMS Skak (2024) 3

36 Daniel Andersen, Frederikssund (1873) 1½

www. ksu.dk/

BSF 75 år:

ubilæum med åben

stre dominerede feltet.

a4 a6 14. 0-0

Jeg blev efter partiet gjort opmærk-
som på af min modstander, at jeg
kunne vinde en bonde. Jeg havde slet
ikke set 14. Lxb5! Dxd2† (14... axb5
15. Dxd8 Txd8 16. Lxb6) 15. Kxd2
fulgt af Lxb6. Teksttrækket er dog
heller ikke dårligt.
14... Tb8 15. axb5 cxb5
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Med remistilbud. Sort vil gerne have
Dc7, Td8 og Lf8-c5 ind, men hvis
Hvid kan holde Sorts brikker fra at
blive aktive og få skudt c-bonden
frem, er der klar fordel.
16. Sa2

Fra b4 kan springeren true a6 og
understøtte feltet d5, som Hvid gerne
vil have fuld kontrol over.

Alle partier og tabel fra turneringen kan
findes via KSU’s hjemmeside.

kakfolk
høj

�

�



... BSF 75 ÅR

16... Lb7 17. Df2

17. Sb4 Dc8
17... Sbd7 18. c4 bxc4

18... Sc5 19. Lxc5 Dxd3 20. Lxf8
Lxf8 21. Tfd1 Dxb3 22. Da7! duer
ikke for Sort.
19. Lxc4

Lægger et pres på f7, der er svært at
gøre noget ved for Sort.
19... Lc6

Med planen 20... Lb5. Desværre var
tiden begyndt at løbe fra mig, og jeg
fandt ikke den korrekte måde at for-
hindre det på.
20. Sc3

20. Tfc1! Lb5 21. Sb4 Lxc4 22. Sc6
er afgørende.
20... a5?!

20... Lb5 var en bedre mulighed, men
Hvid står stadig klart bedst.
21. Tfd1

Får sidste brik med og forhindrer
Sb6. Sort er helt låst!
21... Dc7 22. Sd5?

Lader Sort slippe lidt fri. 22. Da2!
lægger yderligere pres på f7 og a5
og fastholder fordelen.
22... Lxd5 23. exd5 e4!

Giftigt! God praktisk chance i og
med vi begge sidder i tidnød.
24. d6 Dd8 25. Ld2?!

25. Ld4 havde bevaret klart bedre
stilling. Efter teksttrækket får Sort
chancer.

25... Ta8 26. fxe4??

Jeg falder lige i fælden, og stillingen
er nu rivende uklar. Med begge spil-
lere uden meget mere end de 30
sekunders tillægstid tilbage kunne
det næsten ikke blive mere spæn-
dende. 26. Lc3 gav stor hvid fordel.
26... Se5

26... Sg4 27. Sxf7 De8 28. Sg5† Kh8
29. Dg3 Ld4† 30. Kh1 Sf2† 31. Kh2
Sg4† er remis.
27. Lc3 Sfg4

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

28. Dc5!

Men hverken 28. Db2 Db6†! 29. Ld4
Sxc4 30. bxc4 Dxb2, eller 28. Dd2
Db6† 29. Ld4 Sxc4 30. bxc4 Dxd6,
eller 28. Dc2 Db6† 29. Ld4 Dxd6
kunne spiles, og 28. Df4 Db6† 29.
Ld4 Dxd6 30. Sxf7 Sf3†!! 31. Dxf3
Lxd4† 32. Kf1 Dc7! med truslerne
32... Txf7, 32... Lxa1 samt 32... Sh2†
er også gevinst for Sort.
28... Sd7

28... 29. Da7 Ta8 30. Dc7 (30. De7
Db8 31. Lxf7† Sxf7 32. Lxg7 Dxb3
33. Lxf8 De3 med lille hvid fordel)
30... Sxc4 31. Lxg7 Sxd6 32. Dc5
med uklart spil.
29. Sxf7??

29. Lxf7† Txf7 30. Dd5 Db6† 31.
Td4 er igen uklart.
29... Txf7??

Det er utroligt, hvad tidnød kan gøre
ved et så skarpt skakparti! 29... Dxh4
gav Sort afgørende angreb.
30. Lxf7† Kh7

30... Kxf7 31. Dd5† Kf8 32. Tf1†
31. Lxg6†

Og sort opgav pga. matten efter 31...
Kxg6 32. Df5† fulgt af Ld2†.
1-0

3. runde bød ikke på mange overra-
skelser, og seedningens nr. 1 og 2,
Hillarp-Persson og Hector førte nu
med 3 af 3. Dog havde den franske
Romain Picard besejret først GM
Allan Stig Rasmussen og nu Henrik
Danielsen og lå lige efter med 2½
point sammen med FM Lars Aaes
Nielsen og Alexander Rosenkilde,
som også var startet fint ud.

4. runde fortsatte stort set i favo-
ritternes navn og med en sejr i top-
opgøret mod Hector bragte Hillarp-
Persson sig alene i front med maksi-
mum.

5. og 6. runde stod i de unge og
lavereratedes navn. Der var begyndt
at komme lidt mere jævnbyrdige
opgør ratingmæssigt, og det kunne
da også ses på resultaterne. Hillarp-
Persson tabte til Høi hvorefter feltet
på ny var helt åbent. Undertegnede
vandt partier over FM Carstensen og
FM Saada, men største overraskelse
må have været den yderst velspil-
lende Alexander Rosenkilde (2215),
der efter sejre over IM Nikolaj Mik-
kelsen og FM Lars Aaes Nielsen nu
førte turneringen med 5/6 på deling
med Hector, som var kommet tilbage
efter sit nederlag, og havde vundet
over Picard og Høi.

7. og 8. runde bød på et par come-
backs og ny spænding. Hillarp-
Persson havde nu 6½/8 efter sejre
over undertegnede og Rosenkilde.
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Henrik Danielsen – dansk-islandsk GM,

spiller for BMS Skak.

Tiger Hillarp-Persson – svensk GM,

spiller for Brønshøj Skakforening.
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Alexander Rosenkilde
Taastrup Skf. (2215)
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Tiger Hillarp-Persson
Brønshøj Skf. (2580)

33... Te6 34. Td7†! Sxd7 35. Txd7† Ke8

36. Txh7 Lf3 37. Dh3!

Og Sort kan ikke forsvare sig mod
truslen 38. Th8† fulgt af h7 uden at
tabe materiale.
37... f5 38. Th8† Kd7 39. Txc8 Kxc8

40. h7 Te8 41. h8D Txh8 42. Dxh8† Kb7

43. Dg7† Kc8 44. Dxg6 f4 45. De6†

Kb7 46. Sed5 Dxb2 47. Dd7† Ka8 48.

Dc8† Ka7 49. Dc5† Ka8 50. Dxa5† Kb7

51. Dc7† Ka6 52. Dc6† 1-0

Føringen med 7 point af 8 var dog
overtaget af Hector, som i 8. runde
havde besejret GM Henrik Daniel-
sen. 1½ point efter Hector og 1 point
efter Hillarp-Persson lå Danielsen og
Høi som de nærmeste forfølgere med
5½ point af 8 inden sidste runde.

Sejren over Danielsen er et fint ek-
sempel på, hvad Hector kan, når han
først får muligheden og folder sig
helt ud.

Henrik Danielsen
BMS Skak (2495)
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Jonny Hector
Nordkalotten (2570)

20. Tc3

Starten på en ondsindet plan.
20... c5 21. Td1 Lf8?!

Ikke noget dårligt træk, men 21...
cxd4! 22. Txd4 e5 23. Sxe5 Lc5 24.
Td1 Txe5 25. Lxe5 Te8 og Sort har
kun gode brikker(!) og står ikke læn-
gere så kompakt.
22. Se5 cxd4 23. Txd4 Sc5 24. Tf3

Går benhårdt efter kongeangreb, og
Sort begynder at få problemer og skal
først og fremmest dække mod trus-
len 25. Lxh6
24... Le7 25. Sc6 Db7 26. Sxe7† Dxe7
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27. Ld6!

Hiver den sorte dame væk fra for-
svaret og stjæler et vigtigt potentielt
flugtfelt på f8 fra den sorte majestæt.
27... Da7 28. Txf6!

Og langt om længe kan det lade sig
gøre for Hvid at ofre sig vej igen-
nem det sorte forsvar.
28... gxf6 29. Tg4† Kh7 30. Dc2†

Hvid er nødt til at opstille trusler, så
Sort ikke får tid til at dække det vig-
tige f6-felt med Sd7.
30... Kh8 31. Dd2 Kh7 32. Dc2† Kh8

33. Dc3! Sd7

Efter 33... Tg8 34. Dxf6† Kh7, vin-
der Hvid på flere måder, men det
mest præcise må være 35. Sf5! Txg4
36. Dxh6† Kg8 37. Se7. Og 33... e5
34. Dd2 fulgt af Sf5 fører til mat.
34. Se4 e5

Andre træk er lige så håbløse.
35. Dd2 Kh7 36. Lc5 Dc7 37. Dxd7?!

Vinder selvfølgelig også, men com-
puteren gør opmærksom på 37. Sd6!,
og truslerne 38. Sxf7/Sf5 fulgt af
Dxh6 er umulige at gøre noget ved,
hvorfor Sort må give sin dronning
for den hvide hest.

37... Dxd7 38. Sxf6† Kh8 39. Sxd7

Tad8 40. Sf6 Te6 41. Sd5 f5 42. Tg3

Tc8 43. Le7 Tcc6 44. c5

Og de sorte tårne er ikke til megen
nytte, så partiet sluttede her.
1-0

I sidste runde vandt Hector rimeligt
overbevisende mod IM Bromann og
kunne dermed velfortjent løbe med
sejren alene. Hillarp-Persson spillede
en hurtig remis mod Mads Ander-
sen og sikrede sig dermed 7 point,
en udelt andenplads og københavns-
mester-titlen 2010. Danielsen vandt
over Høi og tog dermed en udelt tred-
jeplads med 6½ point. Hvad angår
forhåbninger om IM-norm, kunne
undertegnede efter sejr i næstsidste
runde over GM Allan Stig Rasmus-
sen lave en tilstrækkelig ratingpræ-
station i sidste runde med en sejr over
Rosenkilde, men jeg manglede en
udlænding, så det blev til en for-
holdsvis hurtig halv. Derudover spo-
lerede Nikolaj Mikkelsen mulighe-
den for Romain Picard ved at slå ham
i sidste runde. Mikkelsen sikrede sig
derved en udelt 4. plads.

Som afrunding en tribut til tur-
neringsvinderens totalt kompromis-
løse spillestil. Det er efterhånden ikke
ofte, at en spiller går gennem en hel
turnering på dette niveau uden en
remis og med hele otte sejre. Hvor-
dan det gik til, var sejren i 2. runde et
godt eksempel på!

Nikolaj Mikkelsen
BMS Skak (2380)
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Jonny Hector
Nordkalotten (2570)

16. h3 Scxd3

Begyndelsen på en glimrende kom-
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bination, der burde føre til remis.
17. cxd3 Lxh3 18. gxh3 Dxh3† 19. Kg1

Sxd3 20. Sxd3 Ld4 21. Se1?!!

Forrykt og fantastisk. 21. Dxd4
Dg3† er remis ved evig skak.
21... Dg4† 22. Sg2 Lxf2† 23. Txf2

Hvid står klart dårligst, men Sort skal
holde tungen lige i munden.
23... e6 24. Taf1 Tc5 25. e5 d5 26. Sd1

d4?!

Frigør e4-feltet og giver hvid mu-
lighed for at skabe en slags fort.
27. Lb4 Tc1 28. Td2 Tfc8 29. Txd4 h5

30. Lc3
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30... Txd1?

Det er ikke nemt at komme videre
for Sort, og Mikkelsen var ydermere
kritisk stillet tidsmæssigt. 30... De2!?
med ideen at få dronningen rundt til
b6 eller baglinjen for at spille Td8 er
måske en idé.
31. Tfxd1 h4 32. f5! Dxf5 33. Sxh4 Dc2

34. Tf1 Txc3 35. bxc3 Dxc3 36. Sf3 Kg7

37. Kg2 De3 38. Td8 b5 39. Th1 De4

40. Kg3 g5 41. Thh8 Df4† 42. Kf2 f5

43. exf6† 1-0

... BSF 75 ÅR
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Bliv medlem af

Dansk Skak Unions

Støtteforening

Giro 8 06 43 93

Corus - Wijk aan Zee

1. Magnus Carlsen, NOR (10)

2. Alexei Shirov, ESP (12)

3. Vladimir Kramnik, RUS (13

4. Hikaru Nakamura, USA (9)

5. Viswanathan Anand, IND (1

6. Vassily Ivanchuk, UKR (11)

7. Sergei Karjakin, RUS (1)

8. Leinier Dominguez, CUB (2)

9. Peter Leko, HUN (3)

10. Fabiano Caruana, ITA (4)

11. Loek Van Wely, NED (7)

12. Nigel Short, ENG (8)

13. Sergey Tiviakov, NED (5)

14. Jan Smeets, NED (6)

Kategori 19. RatinggennemsniMagnus Carlsen følger partiet Kramnik - Karjakin.

Magnus Carlsen ig

Corus Chess 2010:

Foto: Cathy Rogers.

Selv om det måske var en overdri-
velse, når talsmanden for stålfirmaet
Corus ved afslutningen kaldte tur-
neringen for verdens bedste, var det
heller ikke helt urimeligt. For med
hele tre alle-mod-alle GM-grupper
suppleret med utallige åbne turne-
ringer er festivalen i den hollandske
kystby Wijk aan Zee både blandt de
største og de stærkeste skakbegiven-
heder.

Top-gruppen med ratinggennem-
snit over 2700 indgik i Grand Slam
systemet 2009/10, og ligesom i den
første i Nanjing (se Skakbladet nr.
8, 2009) blev vinderen Magnus Carl-
sen, Norge. Topalov vandt i Linares,
og de sidste to Grand Slam turnerin-

ger spilles i Sofia og Bazna fulgt af
en finale delt mellem Shanghai og
Bilbao. Her håber man foruden Carl-
sen og Topalov at se Kramnik og
Anand i feltet.

Fra start lignede det ellers en tri-
umf for 37-årige Alexei Shirov, der
vandt sine fem første parti i træk over
Leko, Caruana, Tiviakov, Smeets og
van Wely. Efter en remis mod Short
i 6. runde gik det galt mod Nakamura
i 7. runde, og igen i 10. runde mod
Anand, der ellers havde spillet alle
partier remis og mod Shirov stod
klart til tab. Shirov fortsatte med at
presse hårdt på og havde Kramnik i
vanskeligheder i 11. runde, og i 13.
runde gevinststilling, da han i vold-

Af Ian Rogers
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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

Århus/Skolerne mestre
Århus/Skolerne vandt XtraCon-
Skakligaen efter en dramatisk dob-
beltrunde umiddelbart før Skak-
bladet gik i trykken. Før sidste runde,
hvor de to tophold mødtes indbyr-
des, førte K41 med 42½ point foran
Århus/Skolerne med 40 point, men
århusianerne tog den nødvendige
sejr på 5½-2½. reportage og partier i
Skakbladet nr. 4.

Stillingen: brætp. mp.
1. Århus/Skolerne 45½ 15
2. K41 45 12
3. Brønshøj 44 13
4. Jetsmark 43½ 11
5. Nordkalotten 41 11
6. Sydsøtfyn 38 12
7. SK 1968 34½ 7
8. Nørresundby 28 5
9. Næstved 22 2

10. Aalborg 18½ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pts.

2810 � ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 8½

2723 ½ � ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 8

) 2788 1 ½ � 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 8

2708 ½ 1 0 � ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 7½

14) 2790 ½ 1 1 ½ � ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 7½

2749 0 ½ ½ ½ ½ � ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 7

2720 0 ½ ½ 1 ½ ½ � ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 7

) 2712 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ � ½ ½ ½ ½ 1 ½ 6½

2739 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ � 1 0 ½ ½ 1 6½

2675 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 � ½ ½ 1 0 5½

2641 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ � 1 1 0 5

2696 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 � ½ ½ 5

2662 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ � 1 4½

2657 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 1 ½ 0 � 4½

t 2719. Lodtrækningsnummer i parentes.

gen først

Magnus Carlsen topper

verdensranglisten

og vandt også

Corus-turneringen.

som tidnød accepterede remis mod
Dominquez.

Carlsen og Kramnik optog forføl-
gelsen, og da den russiske eksver-
densmeter i 9. runde fik revanche
mod Carlsen for nederlaget i Lon-
don, lignede han en turneringsvin-
der. Men i 11. runde nåede Carlsen
op med sejr over Dominguez, mens
Kramnik kæmpede sig til remisen
med Shirov, og i næstsidste runde
vågnede Anand så endelig op og
vandt et fremragende parti over
Kramnik, hvilket gav Carlsen et
halvt points forspring ved remis mod
Leko. Sidste runde ændrede ikke de
indbyrdes topplaceringer, men un-
dervejs var Carlsen i tabsfare mod

Caruana, før remisen og turnerings-
sejren var en realitet.

Foruden Magnus Carlsen i A-
gruppen var der nordisk deltagelse
ved Tomi Nybäck, Finland, i B-
gruppen samt Kjetil Lie, Norge, og
Nils Grandelius, Sverige, i C-grup-
pen. Danskerne Rune Egede Ander-
sen, Brønshøj Skakforening, og
Lasse Holst, Holbæk Skakklub,
vandt hver sin 10-mands gruppe
(hhv. ‘3E’ med 6½ pts. og ‘4A’ med
5½ pts.) og sikrede oprykning i næ-
ste års turnering. Rune Egede An-
dersen fortæller, at det var en meget
stor oplevelse at deltage i Corus-tur-
neringen og anbefaler på det varme-
ste turneringen i 2011.

www. coruschess.com/
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Hold-EM for seniorer 2010

1 Rusland (2479) 18 mp. / 28½ pts.
2 Schweiz (2280) 14 mp. / 21 pts.
3 Finland (2281) 13 mp. / 22½ pts.
4 Tyskland (2368) 13 mp. / 22 pts. (108)
5 St. Petersburg, RUS (2302) 13 mp. / 22 pts. (100)
6 Tjekkiet (2370) 12 mp. / 22½ pts.
7 Hessen 1, GER (2251) 12 mp. / 22 pts. (103)
8 Wien 1, AUT (2246) 12 mp. / 22 pts. (101)
9 Italien (2242) 12 mp. / 21½  pts. (109)

10 Skotland 1 (2172) 12 mp. / 21½ pts. (92)
11 Østrig (2305) 12 mp. / 20 pts.
12 Israel (2300) 12 mp. / 19½ pts.
13 SV Dresden-Leuben, GER (2065) 11 mp. / pts. 21½
14 Sfr. Katernberg, GER (2262) 11 mp. / 21 pts. (95)
15 Sverige 1 (2242) 11 mp. / 21 pts. (94)
16 Catalonia, ESP (2237) 11 mp. / 20½ pts. (101)
17 Norge 1 (2223) 11 mp. / 20½ pts. (93)
18 Steiermark, AUT (2187) 11 mp. / 20 pts. (98)
19 Danmark 1 (2268) 11 mp. / 20 pts. (89)
20 Stifg BSW/DBAG 1, GER (2139) 11 mp. / 20 pts. (82)

...
32 Sverige 2 (2095) 10 mp. / 19 pts. (73)
41 Blindern Oldtimer, NOR (1755) 9 mp. / 17½ pts. (80)
44 KR Reykjaik, ISL (2094) 9 mp. / 17 pts. (92)
45 Danmark 2 (2012) 9 mp. / 17 pts. (75)
48 Sverige 4 (1960) 8 mp. / 18½ pts. (67)
49 Turku, FIN (2019) 8 mp. / 18 pts. (68)
54 Botnia, FIN (1965) 8 mp. / 16½ pts. (59)
56 Norge 2 (2021) 8 mp. / 15½ pts. (74)
58 Helsinki, FIN (1992) 7 mp. / 18 pts. (78)
59 Sverige 3 (2027) 7 mp. / 17 pts. (73)
65 Øst-Norge (2037) 6 mp. / 16½ pts. (75)
68 Norge 3 (1879) 6 mp. / 14 pts. (68)
69 Stadi, FIN (1838) 6 mp. / 13½ pts. (85)
74 Arctic Team, NOR (1797) 5 mp. / pts. 12½ (67)
76 Trondergutan, NOR (1697) 4 mp. / 11½ pts. (56)

I alt 78 hold, heraf 2 danske, 7 norske,
4 svenske, 5 finske og 1 islandsk.

Spænding om, hvor guldet skulle
havne, var der ingen af, da man i et
snedækket Dresden afholdt det 12.
Europamesterskab i holdskak for
seniorer. Dertil spillede det russiske
mandskab ganske enkelt for suve-
rænt. Rusland vandt samtlige sine ni
matcher og opnåede imponerende 29
brætpoint af 36 mulige.

Til gengæld var afgørelsen om de
følgende placeringer hårfin. Schweiz
– viste det sig i løbet af sidste runde
– kunne sikre sig sølvet, hvis legen-
dariske Viktor Korchnoi som Sort i
stævnets sidste parti kunne holde et
vanskeligt tårnslutspil mod Wolf-
gang Uhlmann remis. Lad os se de
to gamle kæmper sætte punktum for
EM. Vi kommer ind efter Ulhmanns
60. træk, Tb6xb5:
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Brætscorer:

1 FM Jørn Sloth (2300) – ½ 1 ½ ½ – 0 ½ ½ 3½/7
2 IM Jørgen Jørgensen (2339) ½ 1 ½ 0 – ½ 1 ½ ½ 4½/8
3 Jens Kølbæk (2344) ½ – ½ ½ 0 ½ 1 – 1 4/7
4 Bent Sørensen (2240) 1 1 – 1 ½ ½ 1 1 0 6/8
5 Poul Erik Nielsen (2114) 0 1 ½ – 0 ½ – 0 – 2/6

DANMARK 1 2 3½ 2½ 2 1 2 3 2 2 20
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Brætscorer:

1 Poul Erik Nielsen (2082) 0
2 Hasso Schütze (2086) ½
3 Flemming Preuss (2057) 0
4 Peter Dürrfeld (1946) 0
5 Helge Poulsen (1891) –

DANMARK 2 ½

Af Peter Dürrfeld

Rusland spillede suverænt

ved årets hold-EM i seniorskak.

Skakkens

seje senio
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2. Hold-EM for seniorer:

Viktor Korchnoi
Schweiz (2566)
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Wolgang Uhlmann
Tyskland (2412)

60... Tf3 61. a4 Txg3 62. a5 Ta3 63.

Tb7†

Måske var 63. h5!? en bedre prak-
tisk chance.

63... Kf6 64. Tb6† Kf7 65. Ke5 Te3†

66. Kf4 Te4† 67. Kg3 g5 68. hxg5 hxg5

69. a6 g4 70. Kf2 Tc4 71. Tb5 f4 72. a7

g3† 73. Kf3 Tc3† 74. Kxf4 Ta3 75. Ta5

Txa5 76. bxa5 g2 77. a8D g1D 78.

Dd5† Ke7 79. Da2 Df1† 80. Ke4 Da6

81. Da4 Kd6

Og man tog remis. ½-½

De 30 sekunders bonus pr. udført
træk havde unægtelig gjort arbejdet
lettere for Korchnoi, der dermed hav-
de skaffet Schweiz en overraskende
andenplads. Alpelandets gubber fik
14 matchpoint, mens Finland og
Tyskland på de følgende pladser kun
nåede 13. Matchpoint gik før bræt-
point. Havde det været omvendt,
havde Schweiz med sine 21 bræt-
point ikke fået noget metal med hjem
– både Finland og Tjekkiet blev nem-
lig noteret for 22½.

Seniorskak er som bekendt for
+60’ere (kvinder dog +50’ere), og
da der hersker en liberal tilmel-
dingspolitik – der optrådte norske
hold med navne som Blindern Old-
timers og Arctic Team – kan alders-
kvalificerede deltagere allerede nu
lægge hovederne i blød, så vi ved et
kommende stævne måske kan op-
leve danske mandskaber som ‘Sko-
lernes Grå Guld’ eller ‘Kampklub-
bens Krykhusarer’. Ved denne lej-
lighed havde fantasien i så henseende

dog blot manifesteret sig i to hold:
Danmark 1 og Danmark 2.

Førsteholdet var rent jysk og hav-
de Jørn Sloth på førstebræt. Der står
en selvfølgelig international respekt
om vores korrespondanceverdens-
mester fra 1980. Sloth spillede syv
partier, måtte ned en enkelt gang og
remiserede mod stærke modstandere
i fem partier. Hans gevinst faldt i 3.
runde som Sort mod en tysker, der
meget passende hed Weiss:

Werner Weiss
Stiftung BSW (2199)

Jørn Sloth
Danmark 1 (2300)

Kongeindisk i forhånden / A04

1. Sf3 e6 2. g3 b5 3. Lg2 Lb7 4. d3 Sf6

5. 0-0 Le7 6. e4 0-0 7. Sbd2 d6 8. De2

c5 9. a4 b4 10. Sg5 Sc6 11. f4 Sd4 12.

Dd1 Sd7 13. Sdf3 Sxf3† 14. Sxf3 e5

15. fxe5 Sxe5 16. Sxe5 dxe5 17. Le3

Tc8 18. b3 Lg5 19. Lf2 g6 20. De2 Tc7

21. Kh1 h5 22. Lg1 h4 23. gxh4 Lxh4

Fremstødet med h-bonden har ryd-
det kørebanen ned mod den hvide
majestæt.
24. Le3 Lg5 25. Tf2 Lxe3 26. Dxe3 Dd4

27. De1

Hvids stilling virker også efter dron-
ningafbytning lidet tiltalende.
27... f6 28. Td1 Th7 29. De2 Kg7 30.

Tdf1 Lc8 31. Lf3 Th4 32. Tg1 Tfh8 33.

Jørn Sloth (til højre) ved starten af sit gevinstparti i 3. runde. Til venstre for ham ses Jørgen

Jørgensen og Jens Kølbæk. Yderst skimtes Poul Erik Nielsen (Bent Sørensen sad over).
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1 0 1 – 0 0 – ½ 2½/7
– ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 5/8
1 1 – 0 ½ 0 1 1 4½/8
1 – 0 0 – ½ ½ ½ 2½/7
1 0 0 0 1 – ½ – 2½/6

4 1½ 2 ½ 2½ ½ 2½ 3 18½

Foto: Peter Dürrfeld.
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www. schachfestival.de/



... HOLD-EM FOR SENIORER

1. Rusland (2479) 18 mp. / 28½

Vitaly Tseshkovsky (2554) 5/9
Evgeni Vasiukov (2469) 5/6
Nikolai Pushkov (2468) 7½/9
Alexander Petrushin (2465) 8½/9
Oleg Chernikov (2439) 2½/3

2. Schweiz (2271) 14 mp. / 21

Viktor Korchnoi (2566) 6½/9
Dragomir Vucenovic (2272) 5½/9
Edwin Bhend (2207) 4½/8
Peter Hohler (2276) 3½/7
Hans-Joerg Illi (2134) 1/3

3. Finland (2260) 13 mp. / 22½

Heikki Westerinen (2333) 6½/9
Harri Hurme (2241) 5/9
Erkki E.T. Havansi (2240) 5½/9
Ilkka J. Saren (2207) 5½/9
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Tfg2 g5 34. Dd2 Tf4
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Truer løberen, der skal dækkes af
dronningen. Hvorfor den ikke bare
kan flytte sig, demonstrerer Sloth
med grum effektivitet:
35. Ld1? Lh3! 36. Te2

Her så Hvid fidusen og ville opgive,
men Sloth foretrak at vise uglerne
pointen, inden han accepterede ka-
pitulationen:
36... Dxg1†! 0-1

De øvrige gæve jyder på Danmark 1
var Jørgen Jørgensen, Jens Kølbæk,
Bent Sørensen og Poul Erik Niel-
sen. Der blev desværre spillet nogle
remiser for meget, til at holdet kunne

forbedre sin seedning som nr. 10.
Med tre sejre, fem uafgjorte og blot
en enkelt tabt match blev det til en
19. plads.

Kølbæk er cool
Jens Kølbæk er ikke blot solid, han
er med et udtryk, jeg tillader mig at
låne fra Sune Berg Hansen, über-
solid. En af stævnets store oplevel-
ser for mig personligt var sammen
med bl.a. Jørgen Jørgensen at analy-
sere hans sorte gevinst fra 7. runde
over Doktor Georg Hamm fra Sach-
sen (hvis jeg havde været tysk delta-
ger uden doktortitel, ville jeg have
fået et gedigent mindreværdskom-
pleks, så mange var der af slagsen).
Noter og tegn baserer sig på, hvad
jeg så og hørte under denne minde-
værdige analyse:

Georg Hamm
Sachsen

Jens Kølbæk
Danmark 1

Caro-Kann / B10

1. e4 c6 2. d3 d5 3. Sd2 e5! 4. Sgf3

Sd7 5. g3 Sgf6 6. Lg2 Lc5 7. 0-0 0-0 8.

c3 Lb6 9. De2 Te8 10. h3 Dc7 11. Te1

a5 12. Sf1 dxe4 13. dxe4 Sc5 14. Sh4

Le6 15. Lg5 Sfd7 16. Ted1 f6 17. Le3

g6 18. Sd2 Db8 19. Sc4 Lc7 20. b3 b5

21. Sb2 a4 22. b4 Sb7 23. Sd3 Sb6

24. Sc5 Sxc5 25. Lxc5 Sd7 26. Le3

Db7!

Skaber forbindelse mellem tårnene
og dækker c6. Bonden er ganske vist
ikke truet, ‘men det kan den blive’.
Kølbæk spiller omhyggeligt, men –
som det vil fremgå af fortsættelsen –
også med en vis snert.
27. Lf1 Tad8 28. Td2 Sb6 29. Df3 Txd2

30. Lxd2 Ld8 31. Sg2 Dd7 32. Le3 Sc4

33. Td1 Dc8 34. Lxc4 Lxc4 35. Td2

Dxh3!

Med merbonde til Kølbæk.
36. Lc5 Dc8

Hjem med byttet.
37. Se3 Le6 38. a3 Kg7 39. De2 Lc7

40. c4 bxc4 41. Sxc4 Td8 42. Sa5 Txd2

43. Dxd2 Da6 44. Kg2 Db5

Kølbæk med merbonde, Kølbæk i
kontrol, men ...
45. Le3 c5?
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Her fandt vores lille analysehold ud
af, at Sorts bondefremstød ikke duer,
for efter 46. Lxc5 Lxa5 har Hvid det
uhyre generende 47. Dd6 med mat-
trussel mod f8. Det så manden fra
Sachsen heldigvis ikke, men som
Kølbæk selv udtrykte det: ‘Der er
ingen partier uden skønhedsfejl.’ I
resten af partiet var der imidlertid
ingen slinger i valsen:
46. Dc3 c4 47. f3 h5 48. Kh2 g5 49.

Kg2 g4 50. fxg4 hxg4 51. Lc1 De8 52.

De3 Dh5 53. Sc6 Dh3† 54. Kg1 Ld6

55. b5 Ld7 56. Ld2 Kg6 57. Lc3 Dh8

58. Ld2 Df8 59. De2 Lxa3

Haps igen.
60. Dxc4 Dc5† 61. Dxc5 Lxc5† 62. Kf1

Kf7

March med a-bonden vinder også,
men ‘han skal ikke have nogen chan-
cer’.
63. Ke2 Lxc6 64. bxc6 Ke6 65. Kd3 Kd6

66. Kc4 Kxc6

Her opgav Dr. Hamm endelig.
0-1

Kølbæk scorede 4 af 7, men hold-
leder og ‘übersenior-tovholder’ Bent
Sørensen blev klar dansk topscorer.
Han havde inden sidste runde sam-
let imponerende 6 af 7, men tabte
derpå sit eneste parti.

Danmark 2 fungerede – i lighed
med førsteholdet – fint som hold,
ikke mindst takket være vores ener-
giske kaptajn Poul Erik Nørgaard
Olesen, og med en forbedring fra en
seedning som nr. 56 til en faktisk
placering som nr. 45 kunne vi for-
lade Ramada-hotellet med oprejste
rygge. Hasso Schütze fra Allerød og
Flemming Preuss fra Næstved sco-
rede som holdets stærke midterakse
henholdsvis 5 og 4½ point, mens
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kaptajnen samt Peter Dürrfeld og
Helge Poulsen alle blev noteret for
2½ point. Behøver jeg fortælle, at vi
havde stillinger til langt mere?
Næppe. Lad mig i stedet gøre op-
mærksom på, at vi i to henseender
overgik førsteholdet. For det første
slog vi Norge Øst med 2½-1½ – dem

�

v/ Steffen Pedersen

I Trompowsky er Sorts svar 2... c5
forbundet med nogen risiko. Hvid
kan spille 3. Lxf6 gxf6 4. d5 Db6 5.
Dc1 f5 6. g3 Lg7 7. c3 med en lille
positionel fordel i form af den bedre
bondestruktur. Men han kan også
vælge at gøre, som Hvid gør i det
følgende parti fra Ankara 2010, og
håbe på at vinde i skønhedspræ-
miestil:

Viktor Moskalenko (2538)

Mert Erdogdu (2513)

Trompowsky / A45

1. d4 Sf6 2. Lg5 c5 3. d5 Db6 4. Sc3!?

Bondeofferet giver Hvid et pænt
udviklingsforspring. Sort må tage
b2-bonden, ellers giver hans sidste
træk ikke megen mening.
4... Dxb2 5. Ld2 Db6

Min computer har umiddelbart et
andet forslag: 5... Db4 6. Tb1 Dg4.
Det har vist ikke været prøvet før,
og jeg har også lidt svært ved at tro
på det. Sorts dronning bliver hurtigt
udsat for yderligere angreb.

nuftigt. Hvid har færdiggjort udvik-
lingen, officererne er godt placeret,
og der er flere gode angrebspunkter.
Kun to bønder er ofret.
15... Sf7

15... Sf6 16. Sxe5 Dxe5 17. Lxb7
Lxb7 18. Txb7 0-0-0 var en måde at
få rokeret på, men Sort rokerer lige
ind i åbent land.  Efter 15... Ld6 16.
Sxe5 Sxe5 kan Sort fortsat ikke rig-
tigt få rokeret, og så er 17. Sa4! fak-
tisk ret irriterende.
16. Sg5! Sf6

16... Sxg5 17. Dh5†.
17. Lf4 e5

I dårlige stillinger findes desværre
ofte kun dårlige træk. På 17... Dd8
spillere Hvid nok nemmest blot 18.
De2. Angrebet skærer lige igennem
efter 18... Dd4† 19. Kh1 Dxc3 20.
Lxb7.
18. Sd5! Dd7

18... Sxd5 19. Lxd5 Sd8 20. Lxe5.
19. Sxf7 Kxf7 20. Lxe5

Sort er selvfølgelig helt færdig.
20... Le7
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21. Dh5† Kg8 22. Lxf6 gxf6 23. Txf6

1-0

�

6. e4 d6 7. f4! e6 8. Tb1 Dc7 9. Sf3

9. Lb5† Sbd7 10. dxe6 fxe6 11. Sf3
giver ligeledes god mening. Sort får
nu lejlighed til at vinde tid ved at
jage den hvide løber, men springe-
ren på d7 er forkert placeret og gør,
at centrumsbønderne er svage. Ef-
ter 11... a6 har Hvid forsøgt flere
ting. 12. Lc4 Sb6 13. Txb6 Dxb6
14. e5 er interessant, men næppe helt
korrekt. Jeg tror mere på 12. Le2
Le7 13. 0-0 0-0 14. Sg5 Sb6 15. e5,
der endnu ikke har været afprøvet.
9... a6 10.dxe6 fxe6
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11. e5!

Hvid søger at udnytte sit udviklings-
forspring.
11... dxe5 12. fxe5 Sg4 13. Ld3

13. Sg5!? Dxe5† 14. Sce4 h6 15.
Dxg4 hxg5 16. Lxg5 Sc6 17. Ld3
er værd at analysere, men her er
Hvids kongestilling også udsat.
13... Sxe5?

Det er for tidligt at tage bonden. 13...
Sc6 eller 13... c4 14. Le4 Sd7 skulle
spilles.
14. Le4! Sbd7 15. 0-0

Dette er til gengæld sobert og for-

havde Danmark 1 kun fået 2-2 mod
i 1. runde. Og for det andet var vi
involveret i det eneste danske ‘rent
bord’-resultat, da vi i 2. runde fejede
Dresdens andethold af brætterne
med 4-0.

Det var sin sag at ‘landsholds-
debutere’ (jo, lad os bare bruge dét

ord) i en alder af 67. Men eksperi-
mentet kan varmt anbefales. Nærmer
du dig, kære skakven, støvets år, bør
du alvorligt overveje at slutte dig til
skakkens seje seniorer. Der venter
dig både sunde udfordringer og et
godt selskab. Løft brikkerne og lev
lidt længere.
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Senior-DM 2010

1-2. Bo Jacobsen, Århus Skakklub / Skolerne (2348) 6
1-2. Jørn Sloth, enkeltmedlem (2278) 6

3. Jørgen Hvenekilde, enkeltmedlem (2121) 4½
Bent Sørensen, Nørresundby Skakklub (2179) 4½

5. Oluf Øe, Randers Skakklub (1968) 4
Frode Søby, Nordre Skakklub (1947) 4

7. Vagn Jensen, Århus Skakklub / Skolerne (2099) 3½
Svend Aage Madsen, Randers Skakklub (1959) 3½
Niels Bøye, Skakklubben af 1968 (1866) 3½
Kim Hardlei, Nordre Skakklub (1837) 3½

11. Poul Erik Nielsen, Holstebro Skakklub (2057) 3
Carl Evald Nielsen, Randers Skakklub (1626) 3

13. Ib Lynæs Hansen, Sydøstfyn (1814) 2½
Leif Nørholm Jensen, Nordre Skakklub (1481) 2½

15. Sven Michelsen, Esbjerg Skakforening(1637) 1
Kjeld Ehlers, Vejlby-Risskov Skakklub (1532) 1

www. chesshouse.dk/

Senior-DM 2010:

Ligesti
om DM

Leonard Cohen blev engang i et in-
terview spurgt, om der var noget, han
var mere sikker på i dag, end da han
var ung. Cohen, der på det tidspunkt
var omkring 60, svarede uden tøven:
‘Death!’ Nu kan man sige, at 60 år
ikke er en voldsomt høj alder, men
hvis man har for vane dagligt at stu-
dere avisens dødsannoncer, kan man
konstatere, at slet ikke så få falder
fra allerede inden de 60.

Seniorskak
Hvortil disse lettere morbide betragt-
ninger? Hvad er relevansen i forhold
til seniorskak? Jo altså, når man fyl-
der 60, er man ‘kvalificeret’ til at
spille seniorskak, samtidig er det
også den alder, hvor mange – alt for
mange, mener nogle – vælger at gå
på efterløn, hvorefter man selv har
ansvaret for at skabe en eller anden
form for mening og struktur i sit liv.
Hvis det ikke er sket før, vil over-
gangen fra arbejdsliv til et liv på ef-
terløn næsten uundgåeligt skærpe
bevidstheden om, at ens fremtid ikke
længere strækker sig ud i det uende-
lige.

Det kan godt være, man har mas-
ser af tid til at studere og spille skak,
men gider man egentlig? Der er jo
andet i livet end skak, og når man nu
står dér i vadestedet mellem arbejds-

Af Vagn Jensen

Foto: Gert Medom Madsen.

Bo Jacobsen – senior-DM 2010.
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Jørn Sloth
– senior-DM 2009.

illing
M-titlen

liv og efterløn, er det nærliggende at
tage sine prioriteringer op til revi-
sion. En anden ting er, at som 60-
årig har man formentlig en ret klar
fornemmelse for sit eventuelle talents
rækkevidde, hvad der i sig selv kan
være stærkt demotiverende. Rea-
lisme og pessimisme er ofte to sider
af samme sag. Som 60-årig må man
også gå ud fra, at man, hvad skak
angår, har haft sin bedste tid, uanset
hvor meget man studerer og træner,
da man nu er oppe mod nogle biolo-
giske lovmæssigheder, der før eller
siden ender med, at man selv bliver
sat skak og mat.

Skaklivet efter de 60 må realistisk
set være et skakliv med nedsatte am-
bitioner. Man kan selvfølgelig spille
skak, bare fordi man synes det er
sjovt. Sådanne mennesker findes der
da utvivlsomt, men alligevel, uden
ambitioner dør flammen som regel
hurtigt ud.

Mesterskabet
Nå, efter disse lommefilosofiske be-
tragtninger til det, det egentlig hand-
ler om, Senior-DM 2010. Dette det
tredje Senior-DM blev afholdt i den
århusianske skakcafé Chesshouse.
Dog er det lidt af en tilsnigelse at
kalde det et Senior-DM, da der sna-
rere var tale om et jysk seniormester-

skab. Jørgen Hvenekilde var eneste
deltager øst for Storebælt.

Lidt skuffende, ligesom deltager-
antallet på 16 heller ikke kan impo-
nere nogen. Man kunne måske have
forventet, at lidt flere kunne have haft
lyst til at genopfriske gamle bekendt-
skaber gennem et langt liv i skakkens
verden, Århus ligger trods alt ikke
helt uden for lands lov og ret.

Forhåndsfavoritter til DM-titlen
var Bo Jacobsen og Jørn Sloth med
Jørgen Hvenekilde og Bent Søren-
sen som outsidere. Bent Sørensen
kom dog lidt uheldigt fra start med
1½ efter 4 runder. 3 af 3 i de sidste
runder var dog tæt på at indbringe
ham tredjepladsen, men Jørgen Hve-
nekilde kilede sig foran på bedre
korrektion. Hvenekilde var selv ble-
vet hægtet af topkampen, da han i 3.
runde tabte et vildt kampparti til Bo.
Ikke noget gammelmandsskak her.

Bo lagde ud med en blød remis,
selv om schweizersystemet parrer
top mod bund i 1. runde. Måske var
han lidt mør efter en heftig turne-
ringsaktivitet, først Senior-VM og
dernæst Rilton Cup. Men derefter
afgav han kun en enkelt (storme-
ster)remis i topopgøret mod Jørn
Sloth. Da Sloth kun afgav yderligere
en remis i partiet mod Hvenekilde,
endte de to forhåndsfavoritter begge

på 6 af 7, og da de efter målfoto, dvs.
korrektionsberegning, stadig stod
lige, blev penge præmier og rejse-
legater delt.

Efter lang tids inaktivitet på skak-
fronten deltog jeg kun som ‘turist’.
Jeg havde da et forfængeligt håb om
et spektakulært come-back, der ville
slå Århus og omegn med forbløf-
felse, men det var naturligvis helt
urealistisk, hvilket partiet mod Jørn
Sloth med al ønskelig tydelighed
demonstrerede:

Jørn Sloth
Enkeltmedlem (2278)

Vagn Jensen
Århus (2099)

Siciliansk / B38

1. Sf3 g6 2. d4 c5 3. c4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 Lg7 6. e4!

Snydt! Hvem skulle nu have troet,
at Sloth ville spille et så hidsigt træk
som e4? Nu kan vi give åbningen et
navn, Maroczy Bind i siciliansk,
karakteriseret ved hvide bønder på
e4 og c4, ikke en åbning jeg på for-
hånd havde noget stort ønske om at
havne i. Allerede her blev jeg angre-
bet af defaitisme og livslede, men
det er jo trods alt for tidligt at op-
give, så...
6... d6 7. Le2 0-0 8. 0-0 Sc6 9. Le3
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Foto: Gert Medom Madsen.

Jørn Sloth
– senior-DM 2010.
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Sxd4 10. Lxd4 Ld7 11. Dd3 Lc6 12. Tfd1

Sd7

Bedre måske 12... a5.
13. Lxg7 Kxg7 14. Dd4† Kg8 15. b4

Sf6?

Eneste træk var 15... b6.
16. e5 dxe5 17. Dxe5 Sd7(?)

Sidste chance for at gøre lidt mod-
stand var 17... Ld7 eller 17... De8.
18. De3 b6

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

��������

19. Lg4!

Og Hvid vinder i alle varianter.
19... De8(?)

Dette taber Sang und Klanglos og
uden noget spræl. En bedre chance
var trods alt 19... e6, for lige at teste
om Sloth havde styr på varianterne
efter 20. Lxe6 Te8.
Nu er 21. Lxf7† Kxf7 22. Dh3 brug-
bart, men bedre er 21. Td6!, f.eks.
21... Df6 22. Txc6 Se5 23. Ld7!
Sxd7 24. Dxe8† Txe8 25. Txf6 Sxf6
26. Td1, og Hvid bør vinde uden de
store problemer. I stedet for 21... Df6
kan Sort forsøge 21... Tc8, men så
følger enkelt 22. b5 Txe6 23. Txe6
fxe6 24. Dxe6† Kg7 25. bxc6.
Endnu værre er forsøget 21... Dc7,
hvorefter der er kontant afregning
med 22. Lxf7 Kxf7 23. Df4† Kg7
24. Txg6† med dronninggevinst.
20. Lxd7 Lxd7 21. Sd5 Le6 22. Sc7 Dc6

23. Sxa8 Txa8 24. Td4 Dc7 25. Tad1

opgivet.

Et stilrent parti af Sloth, hvor Sort
aldrig kom ind i kampen.
1-0

Til slut en tak til Chesshouse og tur-
neringsleder Thomas Vestergård for
en god og hyggelig turnering.

Bo Jacobsen

kommenterer:

Jørgen Hvenekilde
Enkeltmedlem (2121)

Bo Jacobsen
Århus (2348)

Benoni / A56

Der er af og til stadig strøm på de
gamle drenge. Selv om historien skri-
ves af sejrherren, skal vi nu se et
fremragende parti af Hvenekilde.
Dog, da han troede, at han kunne
snøre sækken, huggede den sorte
løber som en klapperslange.
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e5

Med hvid fordel. Det gør imidlertid
ikke så meget, da der ikke findes en
autoriseret køreplan for det hvide
spil.
4. g3 d6 5. Sc3 Le7 6. e4 Sbd7 7. Le2

Sf8 8. f4 exf4 9. gxf4 S6d7

Her eller i de følgende to træk bør
Sort spille Sg6 for direkte at udfor-
dre de hvide centrum, før det bliver
befæstet.
10. Sf3 Lh4†
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11. Kd2!

Kreativt, og rigtig godt. Ligesom i
visse kongegambitvarianter opgiver
Hvid rokaden for at sikre sit stærke
centrum.
11... Lf6 12. Sb5! Le7

12... Db6 13. a4
13. Kc2

Her er 13. Dg1! stærkt, men også
efter Kc2 er stillingen strategisk
meget fordelagtig for Hvid.
13... a6 14. Sc3 Sg6 15. Dg1 Lf6 16.

Ld2 b5

Nødvendigt. Men Hvid kan reelt bare
slå den.

17. Te1 0-0 18. h4 Te8 19. h5 Sgf8 20.

cxb5 axb5 21. Lxb5 La6 22. a4

22. Lc6 er også godt.
22... Lxb5 23. axb5 Sb6

Der er ikke rigtig noget brugbart.
F.eks. 23... Db6 24. Dg3 Ld4 25.
Th2 fulgt af Tg2.
24. e5 Le7 25. e6

Her er 25. f5! dxe5 26. Lh6 Lf6 27
Lxg7 belastende for Sort.
25... fxe6 26. dxe6 Lf6 27. f5 d5 28.

Lg5?

Godt var 28. h6 g6 29. Lg5.
28... d4 29. Se4 d3† 30. Kb1
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30... Lxb2!!

Med et kvarter tilbage stikker Hvene-
kilde i et stort smil og siger ‘det er et
spændende parti’. Jeg tror han tæn-
ker ‘nu er den hjemme’. Som minut-
terne går, bliver afstanden mellem
mundvigene dog kortere og kortere.
Med 5 minutter igen kommer mel-
dingen ‘jeg kan ikke regne det ud’.
Det har computeren også svært ved.
Men en pæn fordel for Sort ser der
ud til at være i alle varianter.
31. Lxd8

Et par alternativer: 31. Kxb2 Dd5,
eller 31. Dh2/Dh2/Df2 Sc4 32. Dxb2
Da5 33. Ld2 Da7 34. Dxg7 Dxg7
35. Lc3 Teb8, eller 31. Dxc5 Sc4
32. Dxc4 Da5 33. e7† Se6 34. Dxd3
Da2† 35. Kc2 Ta3.
31... Sc4

Det stille træk.
32. Sf6†

Mat i 10 træk. Altså selvmat! 32.
Dxg7† Kxg7 f.eks 33. Lf6† Lxf6 34.
Teg1† Sg6 35. h6† Kh8 36. Sf6 Teb8.
32... Kh8 33. Dxg7† Kxg7 34. Sxe8†

Kg8 35. Teg1† Sg6 36. Txg6† hxg6

37. Sf6† Kg7 0-1
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Mikhail Botvinnik.

Peter Leko: ‘Det er altid svært at
spille en variant med begge farver.
Så ved man simpelthen ikke, hvil-
ken side man skal holde med!’

(New in Chess, nr. 6, 2009)

Miriam Frida Olsen efter at have
læst sin første skakbog: ‘Jeg be-
gyndte at drømme om spillet om
natten, og når jeg gik på gaden, følte
jeg, at jeg selv var blevet forvandlet
til brikkerne. Jeg kunne springe som
en hest eller fare over gaden som en
løber. Det var en mærkelig ople-
velse.’

(Berlingske Tidende,
23. februar, 2003)

Viktor Korchnoi: ‘Stormestre bry-
der sig ikke om tilbagetog. Så hel-
lere på logisk vis udføre en forkert
plan end at spille helt uden plan.’

(‘Learn from the
Grandmasters’, 1975)

Peter Struck (tidligere tysk for-
svarsminister): ‘Der er ikke noget
bedre end at vide, at i løbet af tre
træk har du sat ham mat, og han kan
intet gøre.’

(Die Zeit, 13. januar, 2005)

Nigel Short: Computerne betyder,
at ethvert fjols, der ikke ellers ved
noget om skak, kan lire dusinvis af
træk af uden at vide eller forstå no-
get som helst om, hvad han gør. I
øvrigt bryder jeg mig heller ikke om,
at computerne kan gøre og gør folk
dovne.’

(‘Interview with a grandmaster’,
2001)

Arne Dahl: ‘Nej, han talte ikke om
sit arbejde. Vi spillede skak. Nu er
det snart længe siden, jeg har spil-
let... Et kort øjeblik overvejede Paul
Hjelm, om han skulle blive i Tierp
og spille et parti skak med den gamle
mand, men så indhentede virkelig-
heden ham. Tova. Børnene.’

(‘Himmeløje’, 2007)

Joel Benjamin: ‘Igor [Ivanov] var
en nutids-Tjigorin. Han vidste ikke
noget bedre end at have en god
springer mod en dårlig løber.’

(‘American Grandmaster’, 2007)

Mikkel Strange: ‘Søren spillede
som en mand, der får prygl af sin
kone og ikke kan lide at slå igen.
Efter 26 træk fik Søren dog nok af
det og ofrede konen, men pryglene
fortsatte og skønt Søren holdt stand
længe måtte han til sidst opgive ved
udsigten til at modstanderen satte
en ekstra madame på banen.’

(‘Gyngehesten’, maj 2008)

Henning Mankell: ‘Ingen vidste,
om han var gift, om han havde børn,
om han drak, end ikke om han spil-
lede skak.’

(‘Den urolige mand’, 2009)

Chris McGrath: ‘Skakspillere er
enten kolossalt kloge – eller sking-
rende skøre.’

(The Independent,
15. december, 2009)

Henrik Danielsen: ‘Tilværelsen
har ikke foræret mig noget på min
vej mod GM-titlen. Jeg har lært på
den hårde måde, at det er mens par-
tiet er i gang, man har chancen –
ikke bagefter. Man kender klynke-
riet efter nederlag: Jeg stod så godt,
så godt, og det var helt urimeligt, at
jeg tabte. For det første er der ingen,
der gider høre den slags, og for det
andet er det bare en sutteklud. Og jo
mere man bruger den, jo mere kom-
mer man til at holde af den.’

(Skakbladet, september 1996)

Alex Ferguson: ‘Koncentration har
altid været et vigtigt tema for mig.
Det er altid det sidste, jeg siger til
spillerne, lige før de forlader om-
klædningsrummet. Fodbold er mere
og mere blevet som et parti skak, og
hvis du i skak mister koncentra-
tionen i bare et sekund, ja så har du
tabt.’

(Daily Telegraph, 1. maj, 2009)

Christophe Dufossé: ‘Det var ikke
glæden ved at rejse sammen med
ham, der begrundede min handling,
men udsigten til at tilbringe tre dage
med en teknologi- eller matematik-
lærer, der gik lidenskabeligt op i
internettet og skakproblemer, var
nok til at gøre mig deprimeret.’

(‘Sidste time’, 2004)

Mikhail Botvinnik: ‘Karpov havde
rollen som en, der udnyttede andres
ideer. Der er overhovedet ingen tvivl
om, at hans talent fik ham til ud-
nytte disse ideer særdeles dygtigt,
men selv var han gold som en ud-
bødet tæve.’

(Novoe Russkoe Slovo,
2. november, 1983)

Peter Heine Nielsen: ‘Jeg spiller
stort set aldrig 1. e4, så det kan minde
om bluff fra min side, men som i
poker er der ej heller i skak nogen
grund til at afsløre, om man bluffer.
Vil modstanderen vide den slags, må
han løbe risikoen.’

(Skakbladet, nr. 7, 2002)
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BENT LARSEN

Når kongen

overrasker

�

Tak!

Særnummeret ankom den 3. marts, og det er
helt overvældende. Tak!

Laura fik tårer i øjnene. Hvis jeg nu begyn-
der at påpege fejl, vil hun aldrig mere tale
med mig.

Men på side 25 står der noget, jeg umuligt
kan have sagt. Philidor! 17. århundrede!!

Den store franske operakomponist levede
som bekendt 1726-95, altså i det 18. århund-
rede. Det kan Kasparov og hans compu ikke
lave om på.

Men redaktør Thorbjørn har vel nok måttet
slide. Ikke mindst med at finde fotos.

I Corus-turneringerne i Wijk aan Zee
blev det unge sejre i både I og II.
Magnus’ kan vel ikke kaldes en over-
raskelse, men den 15-årige hollæn-
der Anish Giri, hvem havde regnet
med ham. Blandt favoritterne var
Nisipeanu og Sutovsky.

Det følgende parti er instruktivt!
Det er en slags fortsættelse af noget,
jeg skrev for ganske nylig, om blo-
kadefigurer. Det ville sjældent være
en dame osv. Det allersjældneste til-
fælde var slet ikke med i opremsnin-
gen: kongen! Dels for ikke at skabe
forvirring, og dels havde jeg ikke
noget godt eksempel ved hånden.
Det har jeg nu:

Tomi Nybäck

Anish Giri

Slavisk / D12
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3 Lf5 5.

Sc3 e6 6. Sh4 Le4 7. f3 Lg6 8. Db3 Dc7

9. Ld2 Sbd7 10. cxd5 Sxd5 11. Sxd5

exd5 12. Sxg6 hxg6 13. 0-0-0 Db6 14.

Da4 a5 15. e4 dxe4 16. fxe4 Lb4 17.

Lg5(?)

Jeg kan ikke begribe, hvad der er i
vejen med 17. Lf4.
17... Le7 18. Lxe7 Kxe7 19. Da3† Db4

20. De3 c5 21. d5?

Interessant er 21. Kb1, hvorefter 21...
cxd4?? 22. Txd4 er en meget mor-
som dronninggevinst. Sort spiller

formodentlig 21... Tc8, men hvilket
tårn?
21... Kd6!
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Der har vi den så.
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Sammen med springeren på e5 står
kongen sikkert her. De hvide cen-
trumsbønder er blokeret, og hvad
med den hvide løber?
22. a3 Da4 23. Td3 b5 24. Tc3 Thc8

25. Le2 Se5 26. Kd2 b4 27. Tc2 bxa3

28. bxa3 Tab8 29. Thc1 c4 30. Tc3 Tb2†

31. T1c2

Bagefter finder nogen ud af, at Ke1
var bedre. Men Hvid var i tidnød, og
stillingen er uholdbar.
31... Db5 32. Txb2 Dxb2† 33. Tc2 Db1

34. Dc3

En elendig blokør! Men 34. Tc1 due-
de ikke pga. 34... c3†.
34... Tc5 35. g3 f5!

Nu går det stærkt.
36. Tb2(?) Dxe4 37. Kc1 Sd3† 38. op-

givet.

Men selvfølgelig, det er nok ikke et
billede, der optræder en gang i tu-
sind partier...

Psykologiske tricks
Men så skete der det, at jeg begyndte
at tænke på den psykologiske side af
sagen. Selvfølgelig er det rart at have
en sikker kongestilling, og rokaden
er en storartet opfindelse. Men en
mester som Seirawan plejer ikke at
tage det så tungt, hvis han mister
rokaderetten. Derfor var det lidt un-
derligt, at jeg var nær ved at vinde
på sådan et lille bluffnummer i den
første ‘Melody Amber’ turnering i

Roquebrune, hvilket vil sige oppe
over Monaco, 30 minutter til hele
partiet, 1992, februar.

Bent Larsen

Yasser Seirawan

Caro-Kann / B13

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c3

Krause!
4... Lf5 5. Lf4 e6

Dermed er vi ude af den såkaldte
teori. Ni ud af ti stormestre ville have
spillet Sc6 i 4. eller 5. hiv.
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6. Lxb8 Dxb8

6... Txb8 7. Da4† er skam også inte-
ressant nok, men koster for meget
tid.
7. Lb5† Kd8 8. Sf3 Ld6 9. 0-0 Sf6

Sort står udmærket, men han har
brugt en del tid.
Han er usikker, for hvordan kunne

han helt lade være med at tænke på
6. Lxb8...
10. Te1 Lg4 11. h3 Lxf3 12. Dxf3 Ke7

13. Sd2 Lh2† 14. Kh1 Lf4 15. Sf1 a6

16. Ld3 Te8 17. g3 Ld6 18. Se3 Kf8

19. Sg4 Sxg4 20. hxg4 h6 21. Kg2 Dd8

22. Th1 Df6(?)

Hvorfor dog? Joh, Yasser havde dår-
lig tid og ville godt give en bonde
for at forenkle stillingen. Han mente,
de uligefarvede burde sikre remisen.
Jeg er tilbøjelig til at give ham ret.
Jeg fik nemlig aldrig alvorlige ge-
vinstchancer, og efter 53 træk gav vi
remis. Øv!

Overvurdering
Sidste runde, Mallorca 1969. Jeg står
lige med Petrosjan, der har Hvid mod
Pomar. Han opdager efter et dusin
træk, at han ikke har fået nogen for-
del, og så tilbyder han remis. Nu vin-
der jeg altså turneringen, hvis jeg
vinder over Medina. Jeg bliver me-
get optimistisk! Denne sindstilstand
fører til nogle dårlige noter, da par-
tiet er blandt de 12, der føjes til de 50
Udvalgte, da den spanske udgave Yo
Juego Para Ganar kommer i 1974.

Optimismen ses allerede i min kri-
tik af Hvids træk 6-8. Men helt groft
bliver det, da Hvids konge må over-
tage forsvaret af bonden på d3.

Najdorf sagde senere, at hvis jeg
ikke havde vundet, ville han aldrig

�

Foto: Cathy Rogers.

Anish Giri, Holland –

her med sort mod

GM Wesley So,

Filippinerne, en anden

talentfuld spiller i Corus-

turneringens B-gruppe.

Slutstilling: 1. Giri

(Holland) 9, 2. Naiditsch

(Tyskland) 8½, 3. Ni

(Kina) 8. 4-5. So

(Filippinerne) og l'Ami

(Holland) 7½, 6-7. Negi

(Indien), Harikrishna

(Indien) 6½, 8-9.

Sutovsky (Israel) Howell

(England) 6, 10-11.

Muzychuk (Slovenien) og

Nisipeanu (Rumænien)

5½, 12-13. Nybäck

(Finland) og Reinderman

(Holland) 5, 14. Akobian

(USA) 4½.
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have tilgivet mig. Jeg troede ikke,
faren havde været ret stor. Men nu,
40 år senere, er jeg nærmest choke-
ret over resultatet af mine analyser.

Antonio Medina

Bent Larsen

Kongefianchetto / C26

1. e4 g6 2. Sc3 Lg7 3. g3 e5(!)

Don Antonio skulle ikke have sin
elskede lukkede sicilianer.
4. Lg2 d6 5. d3 Le6 6. h4 Sf6 7. Sh3

Sc6 8. Sd5?! Lxd5 9. exd5 Se7 10. c3

h6

Jeg kunne også have rokeret, men
muligheden 11. Db3 Dc8 12. Lg5
irriterede mig.
11. Db3 Dc8 12. Le3 0-0 13. 0-0-0 a5

14. a4 c6

Overvægt i centrum og åben b-linie.
– Et direkte resultat af fejlen i 8. træk!
15. dxc6 bxc6 16. Da3 Sf5

Ikke et ord i 1974. Men nu tror jeg
faktisk, det er et meget tvivlsomt
træk! Denne flotte springer står nem-
lig ikke rigtig solidt.
17. Ld2 Tb8 18. h5! g5 19. Sg1 c5 20.

Da2 Da6 21. Kc2 Tfc8
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Her tror jeg i 1974, at med 22. Sf3
kunne Hvid have gjort mere mod-
stand.
I 2010 aner jeg ikke, hvem der står
bedst efter Sf3...
Først skal vi lige se den del af par-
tiet, som jeg stadig er tilfreds med:
22. Se2? e4

23. dxe4 Dxe2 eller 23. Lxe4 Sxe4
24. dxe4 Dxe2 er gunstigt for Sort.
23. Lc1 d5!

Rent positionelt med en dråbe gift.
Hvid spiller det naturligste træk.

Hverken 24. dxe4 Dxe2† 25. Td2
Dg4 eller 24. Lh3 g4 ser betryggende
ud.
24. The1 Sd4†! 25. cxd4 exd3†

Giver den hvide konge chancen for
at komme i ‘sikkerhed’, efter 26. Kb1
dxe2 27. Td2 c4 28. Tdxe2 Tb4 er
det svært at se nogen fremtid for
Hvid.
26. Txd3 cxd4† 27. Kd2 Se4† 28. Lxe4

dxe4 29. Ta3 Dc6 30. Db1 d3 31. Sg1

Eller 31. Sc3 Lxc3 32. Txc3 Dxc3†
og vinder slutspillet med kvalitet i
overskud.
31... Dc5!

Dobbelttrussel på a3 og f2.
Den slags er dronninger gode til.
32. Ta1 Dxf2† 33. Kd1
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Et smukt billede, med de hvide offi-
cerer på første række. Hvis man kom-
mer ind i salen her, tror man jo, at
Sort har spillet et godt parti.
33... Lc3 34. bxc3 Txb1 35. Txb1 Dc2

mat.

Men tilbage til diagrammet efter 21...
Tfc8. Sammen med 19... c5 stiller
det vel op til Sd4†, men efter 22.
Sf3! Sd4†?! 23. cxd4 cxd4† 24. Kb1
Dxd3† 25. Ka1 kan jeg ikke finde
nogen overbevisende fortsættelse for
Sort.
Efter 22. Sf3! g4 kan Hvid vælge
mellem 23. Se1 og Sh4.
Hvis vi skal se lidt nærmere på
stllingens positionelle elementer, så
kan man godt sige, at begge har spil-
let skidt. Sort har stillet for mange
bønder på sin løbers farve, også
centrumsbønder! Hvid er begyndt at
‘hæmme’ disse bønder, men er slet
ikke kommet i gange på kongefløjen.

Et af Sorts smarteste træk efter 22.
Sf3! er 22... Db6!? med hensigter
som 23. Kb1 c4!?, men som allerede
skrevet aner jeg ikke, hvem der står
bedst og hvorfor.
Det er sådan en stilling, hvor man
skal give sig selv en tidsfrist til ana-
lysen. Man bliver ikke færdig, og nu
er jeg kommet så vidt, at jeg sym-
patiserer med 21... Tfe8 i stedet for
Tfc8, i sidste træk før diagrammet.
Efter 22. Sf3 d5 har Sort en smuk
stilling. Men efter 23. The1 e4 24.
dxe4 dxe4 25. Sg1 spjætter Hvid sta-
dig.
Men det var den dumme konge på
c2, der fik mig til det! Den fik mig til
at lede efter fiduser på c-linien. Tfe8
er et smukt centrumsbevidst træk.

�

�
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Palma de Mallorca 1969:
1. Bent Larsen, Danmark, 12, 2. Pe-
trosjan, USSR, 11½, 3. Korchnoi,
USSR, 10½, 4. Hort, Tjekkoslova-
kiet, 10½, 5. Spasskij, USSR, 10,
6. del Corral, Spanien, 9½, 7.
Mecking, Brasilien, 9, 8. Panno,
YYYArgentina, 9, 9. Parma, Jugo-
slavien, 8½, 10. Najdorf, Argentina,
8½, 11. Szabo, Ungarn, 8, 12.
Unzicker, Vesttyskland, 8, 13.
Pomar, Spanien, 7½, 14. Bobotsov,
Bulgarien, 6½, 15. Damjanovic, Ju-
goslavien 6½, 16. Penrose, Eng-
land, 6½, 17. Toran, Spanien, 6, 18.
Medina, Spanien, 5.

Antonio Medina, Spanien.
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Mat i 3 træk.
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Hjælpemat i 2 træk.
Duplex (se tekst).
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Mat i 3 træk. � Hvid trækkker og vinder.
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Opgaveforklaring
13532. Duplex betyder, at der en
løsning med Hvid i trækket og en
løsning med Sort trækket (4 halv-
træk i begge tilfælde).

Løsninger til nr. 2/2010
13522. 1. Lh2. Forførelser 1. Df4?/
Lg3? Dc3!,
1. Le5? Dc4!, 1. Lf4? Dc2!, 1. Dxg7?
Dd4!
Af N. Beljcikov og V.Trojanovski.
13523. 1. Lb7. Gerhard Paul Latzel
(28/8 1912 - 14/9 1980), var fra Bres-
lau.
13524. 1. Db4. Truer 2. Df8†. 1...
Lxb4 2. Sg3†. 1... Lc3 2. Dxc3. 1...
Lh4 2. Dd2. 1... Lg2 2. De7 1... c5 2.
Lf6. Forførelse 1. Db1? Lc3! Af Jan
Vasta (30/4 1885 - 24/3 1968).
13525. 1. Lg4. Truer 2. Lf5. 1... Te2
2. Lxe2. 1... Te3 2. Lxe3†. 1... Tee5
2. Td5. 1... Tge5 2. Se6†. 1... Lb1/
Lc2 2. Ld2. 1... Sc2 2. Le6. 1... Sh3
2. Lf3. Forførelser 1. Ld2? Sc2!, 1.
Lc2? Sxc2! Leonid Ivanovich Kub-
bel (25/12 1891 - 18/4 1942). Han
kendes også som Karl Artur Kubbel,
men i 1917 ændrede han sit navn –

�

�
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måske for at sløre sin tyske herkomst.
Under tyskernes næsten 900 dage
lange belejring af Leningrad døde
han som mange, mange andre af sult
og begravedes i en massegrav.
13526. 1... Lc3 2. dxc3 Ke3 3. Tf2
Ld3 4. Ld4‡. 1... e6 2. Lh6 Kd4 3.
Txd8† Ke5 4. d4‡. 1... Ta1 2. Tf4
Te1 3. Txe4 Te2 4. Td4‡. Af Vadim
Konstantinovich Vinokurov (født
30/9 1953). I 2005 fejredes Toma
Garais 70 års fødselsdag med en
hjælpematturnering, hvorfra dette
bidrag er hentet. Garai er født i Ru-
mænien,men er af ungarsk afstam-
ning og bor nu i Californien. Han er
med god grund beundret, hvilket
over 80 deltagende kompositioner
vidner om.
13527. 1. Td8† Lb8 2. Th8 Ka7 3.
Kg2! Ka8 4. c4! Ka7 5. c5 Ka8 6.
Kf3 Ka7 7. Kxf4! g2 8. Txh2 og vin-
der. I kraft af den sorte konges ud-
satte stilling kan Hvid erobre de
fremrykkede sorte bønder. José
Mugnos (22/10 1904 -1/5 1982) var
den første argentinske studieforfatter
af betydning. Om nogen finder min
stavning af visse navne underlig, er

forklaringen, at jeg har søgt oplys-
ninger i et serbisk skakblad – og der
rækker mine sproglige færdigheder
ikke langt.

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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1. Hovhannes Tutundjan
Poul Busk Sørensen

Damhus Skakklubs vinterturnering,
Rødovre 2010. I denne stilling med
forsømt hvid udvikling er der flere
vindende træk for Sort. Objektivt
bedst er måske 15... Tc8!! – truende
16... Txc3! – med den mulige følge
16. Dc2 Sd5 17. 0-0-0 Lxc3 18.
Lxc3 De7 19. Txd5 Da3†!

Også stærkt er 15... Sd5! 16. fxe5
Tc8 etc. I partiet fik Sort en anden
ide – og hurtig belønning: 15... Se4!,
som efter 16. fxe5 Sxc3 ville have
ført til afgørende angreb, f.eks. 17.
Dc4 (eller 17. Dc2 Se4† 18. Ke2
Dh4!) 17... Sd5† 18. Ke2 Tc8 19.
Dd3 Dg5 etc.

Det skulle Hvid nok have prøvet.
I stedet fik vi en mat i to træk: 16.
Tc1?? Sf3†! 17. Dxf3 Dd2 mat. 0-
1.

2. Erich Gottlieb Eliskases
Lodewijk Prins

Interzoneturnering, Saltsjöbaden
1952. 27. Txd7! og hollænderen op-
gav. 27... Txd7 28. Dc5†. 1-0.

3. Johann Hjartarson
Bjørn Brinck-Claussen

Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
24. Sxe6†! 24... Dxe6 25. Dxf4†
med mat. 1-0.

4. Jonny Hector
Dag Madsen

Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
Som bekendt er en af fordelene ved
løberparret, at man ofte kan anbringe
en fordelagtig afbytning! 24. Lxe5!
Dxe5 25. Lc4! 25. Lxa6? Dc7 er
naturligvis ikke særlig godt. Og 25.
Lf3 Le4 26. Lxe4 dxe4 27. Dd4 gi-
ver kun en meget lille fordel.

25... Le4 26. Txe4! Nemlig! Ef-
ter 26... Dxe4 slår Hvid jo ikke med
løberen (27. Lxd5? De3† 28. Kh1
e6), men følger op med 27. Dxd5,

hvorefter Sort kan vælge slutspillet
27... Dxd5 28. Lxd5 Td8 29. Lxb7!
Td2 30. b4 Tff2 31. Tf1 Tfe2 32. a4
med vindende fordel til Hvid.

Det hjælper ikke Sort at undgå
dameafbytningen: 27... De3† 28.
Kh1 Taf8 29. Dd4! (men endelig
ikke 29. Tf1?? Kh8!!) 29... Dxd4
30. cxd4, ligeledes med gevinst-
udsigter for Hvid.

26... dxe4 27. Dd4! Ikke 27. Db3?
Dxc5† 28. Kh1 e6 29. Lxe6 De7
30. Tf1 Taf8, og Hvid har intet op-
nået.

27... Dxd4†. Tvangstræk. Men
det kommende slutspil med bonde-
tab er op ad bakke hele vejen. 28.
cxd4 Kg7. Noget bedre er 28... Te8
29. Lxf7† Kxf7 30. Te1 Ke6 (30...
e5? 31. d5 Td8 32. Td1 a5 33. Kf2
Tc8 34. d6) 31. Txe4† Kd5 32. Th4
h5 33. Kf2, og der kan stadig tram-
pes i pedalerne.

29. Lxf7 Kxf7 30. Te1 Td8 31.
Txe4 e5. Sort forsøger forgæves at
bringe uorden i de hvide bønder. 32.
dxe5 Ke6 33. Kf2 Kd5 34. Te2
Kxc5 35. Ke3 Te8 36. Ke4 Kc6 37.
Tf2 Te7 38. Tf6† Kd7 39. Kd5 Kc7
40. e6. 1-0.

5. Vassilij Smyslov
Wolfgang Unzicker

Nytårsturnering 1954/55, Hastings
1954. 25. Lh3! Afledning! 25...
Dxh3 26. Lxd6 med en afgørende
bondegevinst: 26... Td7 27. Lxe5.
Unzicker var sikker på, at Smyslov
kunne vinde let: 1-0.

6. Varuzhan Akobian
Arkadij Naiditsch

TIM-turneringen, Montreal 2009.
Det klassiske løberoffer i ny udgave:
16. Lxh7†! fik Sort til at opgive på
stedet.

Lad os se på det: 16... Sxh7 17.
Dg6† Kf8 18. Dh6† Kg8 19. Le5
Tf6 20. Lxf6 Lxf6 21. Dg6† Lg7

22. hxg4 Df6 23. Dxh7† Kf8 24.
Sf5 må være hovedvarianten, der
ikke levner Sort mange chancer.

Heller ikke afslaget 16... Kg7 er
godt nok: 17. Le5† Lf6 18. hxg4
Lxe5 19. dxe5 Lxg4 20. Lf5 med
blottet konge bliver for håbløst. Tur-
neringsvinderens eneste nederlag.

1-0.

7. Ricardo Szmetan
Florin Gheorghiu

Biel 1982. Selv om 25... Txc3! gi-
ver fint gevinstspil, er dog det mid-
lertidige offer 25... dxe3!! tusind
gange bedre! 26. Dxd6 exf2†. Nåh
ja. 0-1.

8. Wim J. Wolthuis
Conel O’Donnell Alexander

Maastricht 1946. Såfremt stillingen
forekommer bekendt, kan det skyl-
des, at den har været benyttet i en
flere gange genudsendt episode af
tv-serien Colombo – den, hvor ver-
densmesteren myrdes af udfordre-
ren.

25. Dxb4!! fik Sort til at give op
pga. 25... axb4 26. Txa8† Le8 27.
Lxd5 Dxd5 28. Txe8 mat. 1-0.

9. Richard Wessman
Jan Johansson

Omkamp om Sverigesmesterskabet,
Stockholm 1989. Det trænede øje
får straks øje på næsten-matten 23...
Txh2†? 24. Kxh2 Dh4†, hvor dog
25. Dh3 parerer. Dernæst undersø-
ger man vel 23... Txe3 24. fxe3 Sg3†
25. Kg1 Se2† med evig skak.

Sidstnævnte mulighed var vel år-
sagen til, at Sort i diagramstillingen
tilbød remis, som blev modtaget.
Med taknemmelighed formodent-
lig, idet den første variant kunne in-
spirere væsentligt til 23... Td8!! og
erobring af damen, der skulle holde
kontakt med h3! Men altså: ½-½.

Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 3.
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Debat Juniorskak

Det har undret mig, at man bliver
ved med at fylde penge i den skak-
maskine, som unionen har.

For man kan vel ikke tillade sig at
kalde det en succes, når f.eks. ‘kun’
hundrede medlemmer følger med i
en ‘live’ rapport fra en stor skak-
begivenhed (EM i Novi Sad).

Jeg vil opfordre hovedbestyrelsen
til at finde andre alternative økono-
miske kilder og løsninger, der vil
støtte serveren,  f.eks. sponsorstøtte,
og så reducere kontingentet for alle
os almindelige skakspillere, det vil
give en god signalværdi og et godt
forslag her til det kommende dele-
geretmøde.

Det ser jo ikke ud til, at serveren
trækker flere medlemmer til, så hvor-
for skal vi stabile skakspillere blive
ved med at punge ud.

I disse IT-tider kan alle jo spille
skak på nettet og finde de relevante

Sune Berg Hansen skriver i skak-
bladet nr. 1, 2010, at jeg meldte af-
bud til EM for hold, fordi jeg ikke
ville finde mig i at have mistet min
magt over elitepolitikken. Det var
netop for at undgå beskyldninger af
sådan art, at jeg gav DSU skriftligt
tilsagn om deltagelse, blot de gen-
bekræftede elite-politikken i HB.

Beskrivelsen af min magt kan jeg
ikke genkende. Det er korrekt, at
forslaget om taktisk holdopstilling
er mit, og jeg mener stadig, at det var
bedste måde at optimere holdets re-
sultat. Men beslutningen var holdets,
vedtaget efter debat og ved en sim-
pel flertalsbeslutning. At jeg skulle
have haft magt over, hvem der skulle
med til EM/OL finder jeg absurd, da

oplysninger, man har lyst til, så vi,
der er medlemmer, skal ikke være
med til at holde gang i noget, som
alle ‘bare’ kan gå på nettet og få ‘gra-
tis’.

Find en sponsor eller to og sæt
kontingentet ned, eller lav aktivite-
ter efter den økonomi, som man kan
skaffe, og lad os ikke blive ved med
at tro, der kommer flere medlemmer,
fordi der er en skakserver i unionen.

Der er efter min mening kun én
måde at få flere medlemmer på, og
det er den gode gamle ‘mund til
mund’ metode.  Det er svært, ja, men
det er det eneste, der virker.

Jeg håber dette kan sætte en debat
i gang om, hvor dansk skak skal hen
i fremtiden, og hvordan vi skal bruge
– eller spare – på pengene.

Bruno Sørensen
Dianalund Skakklub

Skakserveren er spild af kontingent

Holdninger – men ikke magt

alle de hold, jeg har deltaget på, har
været udtaget efter rating. Eneste
undtagelse fra ratingprincippet var
Dresden 2008, hvor jeg i øvrigt var
imod, at man ikke udtog den højest
ratede. At jeg skulle have (haft) magt
over, hvad der skal støttes, mener jeg
heller ikke er korrekt. Jeg har aldrig
lagt skjul på, at jeg synes, man bør
tildele støtten, så den målrettes tur-
neringer med stort skakligt udvik-
lingspotentiale. Som eksempel på, at
praksis er ganske anderledes, kan jeg
nævne, at jeg er eneste dansker, der
har deltaget i Capablanca Memorial
på Cuba i de seneste par år uden at
modtage støtte.

Peter Heine Nielsen

Sommerlejr på

Tjele Efterskole

Fra søndag den 27. juni til
søndag den 4. juli 2010
afholdes der endnu en gang
en fantastisk skoleskaklejr på
Tjele Efterskole for alle
skoleskakspillere her i landet.

Programmet indeholder et
righoldigt udbud af aktiviteter
spændende fra fodbold og
lejrturnering til undervisning
og kykskak. En af dagene går
turen til Djurs Sommerland,
og entreen hertil er indeholdt
i deltagergebyret. Et nærmere
program modtages sammen
med startbrevet primo juni.

Vi bor i to-, tre- eller fire-
mandsværelser, og skolens
køkken sørger for den
fortræffelige bespisning.

Prisen er 1400 kr., som du
betaler ved modtagelsen af
startbrevet i begyndelsen af
juni måned.

Det er os i særlig grad en
fornøjelse at præsentere to
elitespillere, der indtræder i
lederkorpset hele ugen. Endnu
er ikke afgjort, hvilke elite-
ledere vi får.

Tilmelding senest den 5. juni
2010 med angivelse af adresse
og fødselsdato til:

Tjele Efterskole,
Skolevej 2, 8830 Tjele.
Tlf. 86 45 12 11.
Email: rossen_co@hotmail.com.

www. tjeleefterskole.dk

www.skak.dk – Spil skak online – www.skak.dk – Dansk Skak Unions server



Bøger

K-skakkens
verdensmestre
Hvem er alle tider stærkeste verdensmester

i korrespondanceskak? Ny bog stiller spørgsmålet,

men giver ikke noget klart svar.
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For nogle år siden udgav den tidli-
gere verdensmester i korrespondan-
ceskak, Fritz Baumbach, sammen
med Volker-M. Anton en usædvan-
ligt god bog med titlen Gladiatoren
ante Portas, som handlede om Mas-
sow Memorial turneringen – den
hidtil stærkeste turnering i korre-
spondanceskak, der fandt sted i årene
1996-2001 (anmeldt i Skakbladet,
nr. 2, 2004).

Nu har Fritz Baumbach (sammen
med to medforfattere: Robin Smith
og Rolf Knobel) begået endnu en
glimrende bog fra korrespondance-
skakkens verden, som har titlen Who
is the Champion of the Champions?
Den handler om alle korrespondan-
ceskakkens verdensmestre op gen-
nem tiderne og stiller spørgsmålet:
hvem var den bedste?

Spørgsmålet søges besvaret på to
måder. For det første ser man på den
for få år siden gennemførte turne-
ring mellem alle nulevende verdens-
mestre, ni i alt, som blev vundet af
Mikhail Umanskij i overlegen stil
(omtalt i Skakbladet, nr. 7, 2005).
Alle partierne fra denne turnering er
grundigt kommenteret, enten af del-
tagerne eller af forfatterne, og det er
i virkeligheden bogens største for-
tjeneste at bringe alle disse kommen-
terede partier.

Det er ikke nemt at kommentere
korrespondanceskakpartier, for man
falder nemt i én af to grøfter, enten
at bringe endeløse varianter eller at

Fritz Baumbach, Robin Smith og
Rolf Knobel: Who is the Champion
of the Champions? Exzelsior Verlag,
Berlin 2008, 224 sider.

give korte, overfladiske kommenta-
rer. Men denne opgave med at finde
en passende mellemproportional lø-
ser bogen på glimrende vis. For det
andet opstilles nogle kriterier, seks i
alt, for at vurdere den bedste verdens-
mester til alle tider. Det er, for at sige
det mildt, en tynd kop the. Hele dette
afsnit fylder to sider! Bogens tre for-
fattere samt ICCF’s præsident, Med
Samrauoi, giver nogle korte moti-
vationer for deres valg, og de væl-
ger hver deres favorit: esteren Tõni
Õim, hollænderne Gert Jan Timmer-
man og Joop van Oosterom og den
legendariske amerikaner Hans Ber-
liner.

Desuden giver bogen korte por-
trætter af alle verdensmestrene siden
den første turnering i 1950-53, som
blev vundet af australieren Cecil Pur-
dy, indtil den 21. turnering i 2005-
2008, som blev vundet af Joop van
Oosterom, og der er turneringstabel-
ler for alle turneringerne. Heri også
indbefattet danskeren Jørn Sloth,
som vandt det 8. verdensmesterskab.

Endelig bringer bogen i det sidste
afsnit nogle korte anekdoteprægede
interviewportrætter af nogle af spil-
lerne. Dette afsnit er i modsætning
til resten af den engelsksprogede bog
forfattet på tysk! Jeg har personligt
intet imod tysk, men redaktionelt
forekommer det at være en mærk-
værdig disposition.

Når bogen alligevel på trods af
enkelte mangler og mærkværdighe-

der kan anbefales, skyldes det først
og fremmest, at den i sin essens er en
turneringsbog med kommenterede
partier fra ICCF’s jubilæumsturne-
ring med deltagelse af alle nulevende
verdensmestre i korrespondance-
skak.

Og kom i øvrigt ikke og sig, at det
selv i disse computertider er nemt at
spille korrespondanceskak. Da nord-
manden Ivar Bern for nogle år siden
blev verdensmester, havde han taget
fri fra arbejde i halvandet år for at få
tid til at hellige sig turneringen! Han
analyserede dag og nat. Da han om-
sider vandt verdensmesterskabet, fik
han ikke engang tid til at nyde den
nye titel, for turneringen havde va-
ret så længe, at hans efterfølger alle-
rede var kåret.

Af Erik André Andersen

Jørn Sloth – VM i k-skak 1980

med nogle af  sine k-skak-kort.



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

Køge Bugt Forår 2010 K

7/4 - 26/5. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til 2 runder. Spil-
les på Solrød Gl. Skole, Højagervæn-
get 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 par-
tiet med tillæg på 30 sekunder fra træk
1. – Indskud er på 100 kr og heraf går
de 80 kr til præmier. – Turneringen
Elo-rates hvis betingelserne herfor er
opfyldt. – Tilmelding senest den
4. april 2010 via turneringens web-
portal www.sydskak.dk/turnering/
kbf2010/, hvor der også kan fås yder-
ligere oplysninger om turneringen.

LVS Forår 2010 K

14/4 - 9/6. – LVS indbyder endnu en
gang til forårs EMT. – Spillested:
Rustenborgvej 15 A, Lyngby. Røgfri
spillelokaler. – Spilletider: Der spil-
les på følgende onsdage: 14., 21. og
28. april, 5., 19., og 26. maj samt 9.
juni. Alle dage med start kl. 18.30. –
Der vil være mulighed for at afvikle
udsatte partier den 12. maj samt 2.
juni. – Spillerne skal være ved skak-
brættet senest 30 minutter efter runde-
start, i modsat fald tabes partiet. –
Betænkningstid: 90 minutter til 40
træk, derefter 30 minutter + opsparet

tid til resten af partiet med tillæg af
30 sekunder pr. træk fra første træk. –
Turneringsform: Én gruppe, Monrad
eller schweizer, afhængig af tilmel-
dinger. – Indskud: 150 kr., som beta-
les senest på første spilledag. – Præ-
mier: Ca. 80 % af indskuddet går til
præmier. Ved pointlighed deles pen-
gepræmier. Der foretages ikke kor-
rektion. – Elo: Såfremt betingelserne
er til stede, vil turneringen blive
Elo-ratet. – Mobiltelefon: DSU’s
regler er gældende. – Tilmelding: Se-
nest torsdag den 8. april 2010 til Jan
Petersen, tlf. 45 89 13 37, email:
jan-petersen@post.tele.dk.

Nørresundby Bank
Forårsmesterskab 2010 K

15/4 - 20/5. – Nørresundby Skakklub
indbyder til 5 runders koordineret
EMT, som Elo-rates i muligt omfang.
– Der spilles torsdage 15/4 - 20/5. –
Betænkningstid: 1 time 45 min. til 40
træk plus 15 min. og opsparet tid til
resten af partiet. – Se detaljeret ind-
bydelse på turneringens egen hjem-
meside: enpassant.dk/foraar.

Tårnet weekend-EMT XXI K

16/4 - 18/4. – Hvad med at kombi-
nere skakken med et besøg på det
smukke Sydfyn? Skakklubben ‘Tår-
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Længe leve

lokalhistorie

Hillerød Skakklub har i anledning
af klubbens 100-års fødselsdag ud-
givet en tiltalende bog om klubbens
historie. Bogens første halvdel be-
står af en historisk gennemgang og
er opdelt i tre faser: perioderne 1910-
1945, 1945-1974 og 1974-2010. Til
alt held kan man i forordet læse, at
‘For 11 år siden dukkede klubbens
første protokol op efter at have væ-
ret forsvundet i næsten 30 år.’ Der-
med blev et vigtigt kildemateriale be-
varet, og således er der grundlag for
at fremstille klubbens tidligste histo-
rie. Det er efter min mening det inter-
essanteste ved hele bogen.

Men der er meget andet godt. Ef-
ter den historiske gennemgang føl-
ger syv tematiske kapitler: om klub-
bens jubilæumsturneringer, om før-

steholdet, om byens anden klub Hil-
lerød Arbejder Skakklub, om udbry-
dergruppen Chesster, om Hillerød-
varianten (1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3
Lg7 4. e4 d6 5. Lg5 0-0 6. f4!?),
samt endelig portrætter af to af klub-
bens store historiske skikkelser: op-
gaveforfatteren K.A.K. Larsen og
den internationale korrespondance-
mester Aksel Ros. Dertil kommer
statistik og appendiks. Illustratio-
nerne er generelt vældig gode, f.eks.
en nydelig gengivelse af det hånd-
skrevne referat af klubbens stiftende
møde i 1910 (s. 1), dog er diagram-
merne undertiden svagt gengivet på
de sorte felter. Generelt kunne bo-
gen trænge til en redaktionel op-
stramning. Det ville f.eks. være rart
at vide, hvem forfatterne til de en-
kelte afsnit er. Desuden kunne der
være brug for en ekstra gang korrek-
turlæsning. Disse formelle indven-
dinger ændrer dog ikke ved, at der

er tale om en vældig interessant lo-
kalhistorisk bog om en skakklub,
som efter op- og nedgangstider atter
har formået at rejse sig og her i klub-
bens jubilæumsår står for arrange-
mentet af danmarksmesterskabet.

Erik André Andersen

Hillerød Skakklub: Skak i hundrede
år. Historien om Hillerød Skakklub
fra 1910 til 2010. Udgivet af Hille-
rød Skakklub 2010. 128 sider.



SPAR LOLLAND MARATON-LYN

Næstved Skakklub byder hermed velkommen til 2. Spar Lolland
Maratonlyn-turnering! Lørdag d. 24. april 2010 i Næstved Skakklub,
Grønnegades Kaserne (10 min. gang fra stationen).

Start: kl. 10.30.  Afslutning og præmieoverrækkelse: kl. 20.30.

Deltagerantal: Max. 48 deltagere. Først-til-mølle princippet! Der
bliver spillet alle-mod-alle.

Tilmelding og indskud (100 kr.): til kasserer Bjarne Haar, email:
jbhaar@stofanet.dk, tlf. 55 77 11 07, på reg.nr. 1551, kontonr.
0005449251 (Danske Bank). Ved tilmeldingen skal oplyses: fuldt
navn, klub, dansk rating (efter DSU’s seneste ratingliste) og gerne
tlf. nr. og/eller mail-adresse. Tilmeldingen er først gyldig, når
indskuddet er betalt! Sidste tilmeldingsfrist er d. 20. april.
Tilmeldingen er bindende.

Forplejning: Der kan købes mad, øl, vand, kaffe, osv. hele dagen.

Præmier: Der vil være 4 præmiegrupper, med 12 deltagere (opdelt
efter dansk rating) i hver gruppe. Gruppe 1: 1. præmie: 3.000 kr.,
2. præmie: 500 kr., 3. præmie: 300 kr. Gruppe 2-4: 1. præmie: 800
kr., 2. præmie: 500 kr., 3. præmie: 300 kr. Ved ligestilling deles
præmierne. Herudover vil der være forskellige specialpræmier!

net’ i Svendborg indbyder for 21.
gang til 5-runders koordineret week-
end-EMT den 16. - 18. april. – NB!
Spillested: Haahrs skole, Grubbemøl-
levej 30, 5700 Svendborg. – Spille-
tidspunkt: Fredag kl. 19.00-24.00,
lørdag og søndag kl. 10.00-15.00 og
15.30-20.30. – Betænkningstid: 2 ti-
mer til 40 træk plus ½ time til resten.
– Klasser: Der spilles i 6-mands grup-
per evt. suppleret med en Monrad-
gruppe nederst. – Indskud: 120 kr. –
Præmier: Nr. 1: 300 kr., nr. 2: 200 kr.
– NB: I år forhøjes præmiesummen
med 3000 kr. i alt til deling mellem
grupperne! – Der er rygeforbud in-
dendørs på skolen. – Tilmelding: Se-
nest torsdag den 8/4 på Tårnets hjem-
meside: www.frankly.dk/taarnet, el-
ler til Erling Bech Andersen, email:
eband@svendborgmail.dk, tlf. 62 21
86 81, eller til Jens Erik Pedersen,
tlf. 62 21 78 87.

Taastrup Quick Weekend XI K

16/4 - 18/4. – Taastrup Skakforening
indbyder til koordineret EMT på
Gadehaveskolen. – Spilledage: 16. -
18. april 2010. – Tidspunkt: Fre. kl.
16.45-21.45, lør./søn. kl. 10.00-15.00
og 15.30-20.30. Ved fremmøde se-
nere end 30 minutter efter partiets
start dømmes man som taber. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk her-

efter 30 minutter plus opsparet tid. –
Præmier: Garanteret 1. præmie på
1000 kr. i hver femte gruppe valgt
ved lodtrækning. – Præmier i øvrige
grupper 600 kr. Dvs. mere end 100%
af indskuddet minus EMT-afgift. –
Spillested: Gadehaveskolen, Gade-
havegårdsvej 1, 2630 Taastrup (Røg-
fri spillelokaler). – Spilleform: 5 run-
der i 6-mands grupper, sidste gruppe
evt. Monrad, Elo-rates. – Indskud:
120 kr. Dog 165 kr. i Elo-grupperne
pga. Elo-afgift. – Overnatning: Mu-
lighed for overnatning tæt ved spille-
stedet for 50 kr. pr. overnatning. –
Tilmelding: Senest d. 10/4  (med over-
natning kontakt Jan Mose i god tid)
foregår helst via klubbens hjemme-
side www.taastrupskakforening.dk,
ellers til Jan Mose, tlf. 22 18 61 20, e-
mail: janmose@stofanet.dk, eller Ale-
xander Rosenkilde, tlf. 22 67 67 97,
email: alexander.rosenkilde@mail.dk.

Skakmølle
april-maj EMT 2010 K

19/4 - 17/5. – Afholdes i AS04 og
KS’s lokaler Frejasgade 14, Kbh.N.
Der spilles på følgende mandage med
start kl. 19.00: 19. og 26. april, 3. , 10.
og 17. maj. – Turneringen er røgfri,
øverste gr. Elo-rates hvis muligt. –
40 træk/90 min., derefter 15 min. pr.
spiller + 30 sek. pr. træk fra træk 1. –

Indskud 120 kr. betales før 1. runde.
– Fremmøde: Senest 1 time efter an-
nonceret starttidspunkt. – Der spilles
fortrinsvis i 6-mandsgrupper, dog evt.
suppleret med Monrad. – Præmier:
Alt indskud minus EMT-afgift. – Til-
melding senest lørdag 10. april til
Jacob Printzlau, tlf. 60 63 00 45,
email: formand@as04.dk.

Tårnby forår 2010 K

19/4 - 17/5. – Tårnby Skakklub ind-
byder hermed til koordineret 5 run-
ders turnering, hvor alle er velkomne!
Der spilles på følgende mandage:
19/4, 26/4, 3/5, 10/5, og 17/5 med evt.
udsatte partier på efterfølgende tors-
dag. Start kl. 19.15. Præmieuddeling
efter sidste runde. – Spillested: Ama-
ger Landevej 71, foreningscenteret
‘Postkassen’. Busserne 5A, 36 og
350S til Korsvejen. Rygning uden-
for. – Betænkningstid 2 timer pr. spil-
ler til hele partiet. – Øverste gruppe
Elo-rates om muligt. – Indskud i
mestergruppen 150 kr. for alle, i ba-
sis 100 kr., juniorer og pensionister
dog 75 kr. – Præmier 100 % minus
EMT-afgift, + garanteret 1. præmie i
øverste gruppe 600 kr. – Gratis kaffe.
–  6-personers grupper + evt. Mon-
rad-gruppe. – Tilmelding med angi-
velse af rating til Ebbe Klitgård, e-
mail: ebbek@ruc.dk, tlf. 32 51 53 63.
– Tilmeldingsfrist 12/4, indskud be-
tales kontant senest kl. 19 før første
runde.

Hillerød Byturnering
Nordea Cup 2010 K

27/4 - 15/6. – For 24. gang indbyder
Hillerød Skakklub til koordineret
åbent bymesterskab i klubbens loka-
ler på Christiansgade 1, 3400 Hille-
rød. – Turneringen er røgfri. – Elo-
rates. – Turneringsform: Der spilles
alle-mod-alle i 8-mands grupper, la-
veste gruppe dog eventuelt i en Mon-
rad-gruppe. – Spilledage: 7 runder
fordelt på 8 tirsdage: 27. april, 4. maj,
11. maj, 18. maj, 25. maj, 1. juni (ud-
satte partier), 8. juni og 15. juni. –
Gode præmier, f.eks. 1.000 kr.i før-
stepræmie i mestergruppen. Til alle
gruppevindere vil der desuden være
en pokal til eje, udsat og sponsoreret
af Nordea. – Spilletid: Kl. 19.00 til
24.00. 2 timer til 40 træk, derefter ½
time til resten af partiet. – Indskud:
200 kr., som indbetales inden 1. runde.
– Tilmelding på klubbens hjemme-

...KOMMENDE TURNERINGER
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side: www.hilleroedskakklub.dk, al-
ternativt til Hans Henrik Hviid på tlf.
48 25 59 43, senest 20/4. Husk navn,
fødselsdag, tlf., klub og rating. – Tur-
neringen indgår i NSU’s Grand Prix
cyklus, og 5 kr. af indskuddet går
hertil.

Djurslandsturneringen
EMT 2010 K

29/4 - 3/6. – Grenaa Skakklub indby-
der til den 67. udgave af Djurslands-
turneringen. – Spilledage: 5 torsdage:
29/4, 6/5, 20/5, 27/5 og 3/6 med start
kl. 19. Evt. udsatte partier kan afvik-
les mandag d. 10/5 eller mandag d.
31/5. Evt. omkamp afvikles mandag
d. 7/6. Afslutning: lynskak og præ-
mieuddeling d. 10/6 kl. 19.30. – Spil-
lested: Grenaa Idrætscenter, Ydesvej.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Turneringsform: Al-
le-mod-alle grupper, evt. Monrad. –
Indskud: 150 kr., betales ved 1. runde.
– Præmier: 1. præmie i mesterklassen
800 kr. – Rygning: Der er rygeforbud
i Idrætscentret. – Tilmelding med navn,
fødselsdata, ratingtal og telefonnum-
mer: senest 21/4 til Asger Hartelius,
Ågade 9 K, 8500 Grenaa, tlf. 86 32
23 72, email: asger.h@stofanet.dk.

Randersmesterskabet K

3/5 - 1/6. – Randers Skakklub og
Skakklubben Rokaden indbyder til
Randersmesterskab i skak følgende
dage i maj/juni måned: 3/5, 10/5, 17/
5, 25/5 og 1/6. På mandage spilles
hos Randers Skakklub, Gudenåcen-
tret, Gl. Stationsvej 11 og på tirsdage
spilles i Kulturhuset, Stemannsgade.
– Spilletid kl. 19.00 - 23.30. – Bemærk:
I Randersmesterskabet har man lov
til at komme 1 time for sent, før man
taber på udeblivelse. – Indskud 100
kr. – Præmier: 1. pr. 400 kr., 2. pr.
250 kr. – Der spilles i 6-mands grup-
per samt evt. en Monrad-gruppe. –
Tilmelding senest onsdag den 28.
april til Claus Andersen på email:
macfreak@vip.cybercity.dk, eller tlf:
86 43 79 94.

KUMO CUP
Holstebro Forårs EMT 2010 K

6/5 - 10/6. – Holstebro Skakklub ind-
byder hermed til KUMO CUP (den
15. forårs EMT). – Bemærk: Spille-
dag: Torsdag. – 5 runder følgende
torsdage: 6/5, 20/5, 27/5, 3/6 og 10/6.

– Spilletid kl. 19.00 - 24.00. – Ind-
skud 150 kr. pr. person, dog 100 kr.
for juniorer født senere end 1989. –
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer +
½ time + opsparet tid til resten af
partiet. – Inddeling: 6-mands grup-
per. Øverste gruppe Elo-rates. Sidste
gruppe evt. Monrad. – Spillested: Pej-
sestuen, Rolf Krakesvej 9, 7500 Hol-
stebro. – Ingen rygning i spillelo-
kalerne. – Tilmelding: Senest fredag
den 30. april til Sigurd Rindom, tlf.
22 63 89 84, email: sr@nrfelding.dk.

3. Absalon turnering K

7/5 - 9/5. – I weekenden 7. - 9. maj
2010 indbyder Sorø Skakklub til
EMT, den 3. Absalon turnering over
5 runder. – Turneringssystem: Der
spilles fortrinsvis i 6-mands grupper
- evt. resten som Monrad. – Turne-
ringen afvikles i salen i Sorø Kultur -
og Fritidscenter, Frederiksvej 27,
4180 Sorø. – Betænkningstid: Der
spilles 40 træk på 2 timer, derefter ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Indskud i alle klasser 150 kr. –
Skoleskakspillere deltager gratis og
spiller i egen gruppe, hvis der er nok
tilmeldte. – Præmier: Garanteret 1.
præmie i alle klasser: 800 kr. (hos
skoleskakspillere dog 400 kr.). – Til-
meldingsfrist: Senest 1. maj 2010 til:
Curt Herbst, Møllevænget 2, 4270
Høng. Tlf. 57 82 25 23, email: crch
@io.dk.

Viborg Weekend EMT 2010 K

7/5 - 9/5. – Viborg Skakklub indby-
der til 5 runders EMT på følgende
dage: Fredag den 7/5. kl. 19-24, lør-
dag den 8/5 og søndag den 9/5, begge
dage kl. 10-15 og 15.30-20.30. –
Spillested: FOA, Grønnegade 13,
8800 Viborg. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer og derefter ½ time til
resten af partiet. For sent fremmøde:
Op til 1 time accepteres, uden at der
dømmes til tab. – Gruppeinddeling:
6-mands grupper + evt. Monrad-
gruppe. – Rygning: Uden for bygnin-
gen. – Indskud: 120 kr., dog juniorer
født 1998 eller senere 60 kr. Betales
ved turneringsstart. – Præmier: Hele
indskuddet uddeles som præmier.
Derudover sponserer Schous Bog og
Idé turneringen med gavekort til en
samlet værdi af 3000 kr. – Kantine:
På spillestedet. – Overnatning: Ikke
mulig på spillestedet. – Tilmelding:
Senest mandag den 3/5 til Kjeld

Husk også ...

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

DM 2010 i Hillerød
27/3 - 5/4

Herlev Forårs EMT
12/4 - 14/6

Vejleturneringen
15/4 - 3/6

Sondex Cup
16/4 - 18/5

Himmerlandsmesterskabet
19/4 - 25/5

Femmeren Skødstrup
21/4 - 19/5

Merstrand, tlf. 23 23 17 34, email:
kjeldmerstrand@mail.dk.

Kronborgturneringen 2010 K

13/5 - 16/5. – Helsingør Skakklub
indbyder til 7-runders koordineret
turnering i dagene 13/5 (Kristi him-
melfartsdag) kl. 10.00 - 15.00 og
15.30-20.30, 14/5 kl. 18.00-23.00,
15/5 kl. 10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30,
16/5 kl. 10.00 - 15.00 og 15.30-20.30.
– Spillested: Borupgårdskolen, Smak-
kevej 2 (bygn.60), Snekkersten, nær
Snekkersten Station. – Betænknings-
tid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time til resten af partiet. Samlet spil-
letid 5 timer. – Elo-rates hvis muligt.
– Turneringsform: Fortrinsvis 8
mands grupper. – Indskud: Mester-
spillere 140. kr. Junioner under 16 år
70 kr. Øvrige kr. 120. – Præmier: 1.
præmie kr. 2000 i Mester 1. 100% af
indskud går til præmier. – Tilmelding
senest d. 7. maj til Erik Hedegaard
Hansen, Odinsvej 24.1., 3000 Helsin-
gør, tlf. 49 20 10 89 eller 26 70 10 89,
email: e.hedegaard@stofanet.dk. –
Betaling: Til Helsingør Skakklub v/
Mariann Petersen, Horsensvej 23,
3000  Helsingør. Bankkonto 5357
0311584. – Kantine: På spillestedet.
Partierne afvikles i ikke-ryger loka-
ler. – NB: Kronborgturneringen er
tilmeldt NSU’s Grand Prix turnus.

ASK K.O. 15. maj 2010

Se mere i Skakbladet nr. 4
eller på www.ASK-SKAK.DK

Allerød Skakklub
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Resultatopgørelse

Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 med budget for 2010

Fordeling af udgifter

Antal  starter i
koordinerede
turneringer
1996 - 2009
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regnskab regnskab budget budget
2009 2008 2010 2009

Indtægter
Kontingentindtægt 1.832.170 1.653.022 2.100.000 1.600.000
Rating- og FIDE-afgift 128.272 140.162 150.000 170.000

Medlemsbifrag i alt 1.960.442 1.793.183 2.250.000 1.770.000

Tilskud DTF 141.303 141.935 140.000 140.000
Tilskud fra fonde 54.222 41.160 23.700 24.700
Sponsorindtægter 73.600 55.000 60.000 60.000
Andre indtægter 9.022 200 125.000 0

Indtægter i alt 2.238.590 2.031.479 2.598.700 1.994.700

Udgifter
Skakaktiviteter 548.541 604.343 844.625 715.500
Informationsaktiviteter 1.056.342 897.091 1.275.480 1.027.960
Medlemsservice 91.749 100.936 105.000 105.000
Administration og møder 260.771 185.204 266.500 212.500
Lederpleje 31.002 26.232 32.500 32.500
Vækstaktiviteter 417.285 952.616 100.000 290.000
Diverse 580 6.095 600 600

Udgifter i alt 2.406.273 2.772.518 2.624.705 2.384.060

Overskud / (-underskud)
før renter -167.683 -741.039 -26.005 -389.360

Renteindtægter / (-udgifter)
Renter m.v., anlægsaktiver -142.020 -46.191 44.500 44.500
Renter og gebyrer driftskonti -18.949 -16.165 -17.800 -17.800

Renter i alt -160.969 -62.356 26.700 26.700

Over- / (-underskud)
efter renter -328.653 -803.395 695 -362.660

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål 0 17.500 0 17.500
Overført til næste år -328.653 -820.895 695 -380.160

Resultatdisponering i alt -328.653 -803.395 695 -362.660

År 2009

Vækstaktiviteter
17%

Skakaktiviteter
23%

Informationsaktiviteter
44%

Medlems-
service

4%

Administration
11%

Lederpleje
1%

Diverse
0%

År 2008

Vækstaktiviteter
35%

Skakaktiviteter
22%

Informationsaktiviteter
32%

Medlems-
service

4%

Administration
3%

Lederudgifter
4%

Diverse
0%

Vækstaktiviteter
11%

Skakaktiviteter
32%

Informations-
aktiviteter

44%

Medlems-
service

4%

Administration
5%

Lederudgifter
4%

År 2000
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regnskab regnskab
2009 2008

Aktiver
Likvide midler 396.604 466.002
Udlæg og forskud -692 0
Debitorer 333.458 208.976
Mellemregninger 51.526 19.101

Omsætningsaktiver i alt 780.896 694.079

Obligationer, afkastkonto m.v. 546.391 934.231
Anparter i Dansk Skaksalg ApS 155.018 261.565

Anlægsaktiver i alt 701.409 1.195.796

Aktiver i alt 1.482.305 1.889.875

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn. 197.390 261.364
Offentlige kreditorer 18.787 33.730

Gæld i alt 216.177 295.094

Egenkapital
Overført til næste år /
Fri egenkapital 768.438 1.097.092
Henlagt til særlige formål 497.689 497.689

Egenkapital i alt 1.266.127 1.594.781

Passiver i alt 1.482.305 1.889.875

Balance pr. 31. dec. Kassererens beretning

Det fuldstændige regnskab med specifikationer kan ses
og downloades på Dansk Skak Unions hjemmeside:

Årets resultat
Årets resultat er et underskud på
328.653,29 kr., som overføres til den
frie egenkapital.

Kommentarer
til indtægtsposter
Kontingentindtægten er steget ca.
200.000 kr. Dette skyldes virknin-
gerne af sidste års vedtagne
kontingentsstigning og øgede ind-
tægter fra fondene. Samlet set kan
dette modvirke faldende indtægter
fra EMT-afgifter.

Kommentarer til
udgiftsposter og resultat
De samlede driftsomkostninger mat-
cher budgettet for 2009 og resultatet
før finansielle poster er 200.000 kr.
bedre end budgettet jf. de øgede ind-
tægter. Finansielle poster er næsten
190.000 kr. dårligere end budgettet
og det skyldes dels et underskud i
Dansk Skaksalg på ca. 106.000 kr.
samt et ikke realiseret tab på unio-
nens værdipapirer på ca. 55.000 kr.
Det samlede resultat er ca. 35.000
kr. bedre end budgettet.

Kommentarer
til aktiver og passiver
Anparterne i Dansk Skaksalg er op-
taget til den indre værdi i Skaksalget
pr. 31. december 2008.

Kommentarer til budget
For 2010 er der lagt et budget med et
samlet resultat i balance.

Middelfart, den 7. februar 2010

René Baarup-Christensen,
Kasserer

Svend Hamanns juniorfond

2009 2008

Realkredit Danmark 93.499 103.287
Bankindestående 23.212 5.453
Mellemregning DSU -24.438 -28.152

Kapital i alt 92.273 80.588

Tidligere danmarksmester Svend Hamann done-
rede ved Dansk Skak Unions 100 års jubilæum i
2003 en sum på 100.000 kr. til en ny fond med det
formål at støtte rejse- og træningsaktiviteter for
juniorer. Ansøgninger om støtte kan stiles til
Dansk Skak Unions formand.

www. dsu.dk

r
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost UMM
ID-nr. 42197

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

Nye bøger

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.

Spil 1. d4 med Avrukh
Bind 1 af Avrukhs serie om d4-åbninger er
almindeligt anerkendt som en af de allerbedste
åbningsbøger nogensinde. Nu er 2’eren her, og
Quality mener, at Avrukh endnu en gang har
overgået sig selv!
Bind 2 færdiggør d4-åbninger og er en moppe-
dreng på 616 sider. Har du endnu ikke anskaffet
dig bind 1, har vi også den på lager. Vores
vurdering er, at Avrukhs bøger er af superkvali-
tet, og at de primært henvender sig til stærke
mesterspillere!
1.d4 vol. 2: 616 lærerige sider, kun 250,-kr.

Verdensklasse
Og til dig, som undrer dig over, hvordan alle
verdensklassespillere bliver så stærke, tilbyder
vi i hvert fald en del af forklaringen med den
spændende Genius in the Background til
kun 229,- kr!

Åbne linier
Sidst men ikke mindst kan vi tilbyde denne
opdaterede lærebog, der instruktivt og pæda-
gogisk forklarer alt om de åbne linier.
Open Files af Gerhard Schmidt og
Wolfgang Uhlmann
229 instruktive sider, kun 229,- kr.

Bent Larsen
Det er en stor glæde for Dansk Skaksalg at
kunne præsentere Bent Larsens nyeste bog på
dansk:
Alle Brikker Angriber! Bogen er i en lækker
hardcover kvalitet og er en samling af Bent
Larsens glanspartier, udvalgte artikler og en
Larsensk skildring af Fischer fra nærmeste hold.
Et must for alle danske skakspillere.
Mere end 300 spændende sider til kun 300,- kr.


