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Delegeretmødet i Odense

Forretningsudvalget 2011 – Forrest fra venstre Chresten Nielsen (sekretær),

Lars-Henrik Bech Hansen (formand), bagest fra venstre Kim Skaanning-Pedersen

(ungdom), Tom Skovgaard (udvikling) og René Baarup-Christensen (kasserer).

Lars-Henrik Bech Hansen blev uden
modkandidat genvalgt til sin anden
to-års periode som formand for
Dansk Skak Union, og Tom Skov-
gaard, som for to år siden indtrådte i
forretningsudvalget sammen med
ham, blev ligeledes genvalgt. Også
mødets øvrige valg forløb uden
kampafstemniger, og såvel kontin-
gent som ratingafgift blev som fore-
slået af hovedbestyrelsen fastsat
uændret.

Efter at være genvalgt kunne for-
manden meddele, at DM 2012 vil
blive spillet på Konventum, Lo-sko-
lens kongrescenter i Helsingør, som
allerede er kendt for at huse Copen-
hagen Chess Festival og Politiken

Cup. Samtidig udbygger it-firmaet
XtraCon sit sponsorsamarbejde med
DSU ved at støtte DM i Helsingør.

Skanderborg Skakklubs forslag
om at indføre en alkoholpolitik på
landsholdet gav anledning til mødets
længste debat. For forslaget talte bl.a.
landsholdsspillerne Peter Heine
Nielsen og Allan Stig Rasmussen,
mens forretningsudvalget var imod
– endda så meget, at DSU-forman-
den ikke ville have genopstillet, hvis
forslaget var vedtaget. Under debat-
ten blev det tydeligt, at forslaget gav
splittelse internt på landsholdet. For-
retningsudvalget  ønskede at forlige
de stridende og fremsatte derfor et
moderat ændringsforslag.

Situationen løstet uventet, da
Esben Christensen, Brønshøj Skak-
forening, tilbød at indbyde landshol-
dets spillere til en forsoningsmiddag,
hvor man kunne prøve at finde et
kompromis – men under den forud-
sætning, at begge de fremsate for-
slag blev trukket tilbage.

Dirigenten, Steen Juul Mortensen,
suspenderede mødet i ti minutter,
hvorefter han kunne meddele, at
begge forslag var trukket, og at der i
stedet vil blive indbudt til en drøf-
telse om spørgsmålet.

På grund af Skakbladets deadline
kunne det officielle mødereferat ikke
nå at komme med i dette nummer,
men vil blive bragt i nr. 3.
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2. Hovedkreds:

Svend Ellegaard Christensen,
Jyderup Skakklub

Svend har været aktivt medlem i
klubben, der tidligere hed Tornved,
gennem næsten 35 år. Svend debu-
terede som 10-årig og fik for alvor
smag for skakspillet, da han vandt 4.
klasse i Solvognsturneringen i Vig.
Han begyndte at spille rigtig mange
turneringer både i skoleskak og i
DSU-regi, og det varede ikke længe,
før han blev mesterspiller.

Svend har altid trænet meget med
alle medlemmer og givet sin inspi-
rerende viden fra sig til børn og unge,
hvor han efterhånden har undervist i
mere end 25 år.  De unge bliver dyg-
tigere og dygtigere og præsterer flot-
te resultater ved DM m.m.

Svend er et vigtigt samlingspunkt
i JGP-stævner i Jyderup, hvor alt det
praktiske løses, så alle bliver tilfredse
og glæder sig til at komme igen.

Uden Svend havde Jyderup ingen
skakklub, da 80% af medlemmerne
er børn og juniorer. Klubben har
derfor gennem de senere år fastholdt
medlemsantallet.

3. Hovedkreds:

Peter Kinggaard,
Frem Skakklub

I mere end 25 år har Peter været in-
volveret i masser af skakaktiviteter

1. Hovedkreds:

Jan Petersen,
Lyngby-Virum Skakklub

Jan Petersen meldte sig i 1981 ind i
Søllerød Skakklub, men klubben
måtte lukke, og efter et længere op-
hold i Letland og Grønland meldte
han sig i år 2000 ind i Lyngby-Vi-
rum Skakklub, hvor han kort tid ef-
ter blev valgt som formand, en post
han beholdt i 10 år.

Turneringslederuddannelsen, der
i øvrigt blev gennemført i Riga, Tals
hjemby, er blevet flittigt brugt, ikke
kun i LVS, men også klubber som
Espergærde, K 41, Blindes Skak-
klub, KS og Skovbo har haft bud
efter Jan til turneringslederopgaver,
ligesom han har været med til Copen-
hagen Chess Festival/Politiken Cup
siden 2005. Sidst men ikke mindst
har han stået for samtlige senior-/
dagturneringer i KSU siden starten i
2006. Som kampleder har han op-
trådt i samtlige divisioner i DSU og
i alle rækker i KSU.

Alle disse turneringsaktiviteter har
da også medført, at Jan i 2009 blev
udnævnt til IA.

På det organisatoriske plan har han
foruden formandskabet i LVS i en
periode været kasserer i Københavns
Amts Skoleskak, ligesom han siden
2006 har været medlem af KSU’s
bestyrelse i forskellige roller, også
som konstitueret formand i den korte
periode mellem Lars-Henrik Bech
Hansen og Sigfred Haubro.

på Fyn, herunder en del organisato-
risk arbejde. Blandt flere tillidspo-
ster kan nævnes, at Peter i perioden
1992-96 var sekretær i Fyns Skak
Union, og fra 2000-2007 kasserer i
Frem Skakklub. Desuden har han
fungeret som kampleder og dommer
siden 1985.

Han har været medarrangør af et
hav af turneringer, heriblandt to IM-
turneringer tilbage i 1990’erne. Si-
den 2007 har Peter været formand
for Dansk Skak Unions Støttefor-
ening, og aktuelt er han med i Det
Rådgivende Forretningsudvalg i re-
gion Syddanmark, som bevilger pen-
ge til ungdomsforeninger.

Fra slutningen af 1980’erne og 20
år frem var Peter skoleskakleder på
Giersings Realskole.

Man er hverken i FSU-regi eller i
klubsammenhæng gået forgæves til
Peter, når en opgave skulle udføres.
Stor hjælpsomhed i utallige sam-
menhænge har i det hele taget ken-
detegnet Peters virke, så derfor er det
yderst fortjent, at han nu modtager
hæderstegnet.

4. Hovedkreds:

Uwe Hansen,
Aabenraa Skakklub

Uwe har i mange år været anker-
manden i Aabenraa Skakklub. Uwe
kommer først og går sidst, laver kaf-
fen og indsender holdresultaterne, er
(dog nu afgående) formand og alt-
muligmand og uundværlig for klub-
ben.

Uwe er respekteret for sin rolige
og altid hjælpsomme fremtræden.
Her er ingen skjulte dagsordener,
men en ærlig sønderjysk indsats og
en ægte kærlighed til skakken.

Uwe bidrager også til det gode
samarbejde med Sønderjysk Skole-

Dansk Skak Unions

Hæderstegn 2011

Efter indstilling fra hovedkredsene
tildeltes ni hæderstegn på delegeret-
mødet i Odense den 24. april 2011.
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skak ved at deltage i kredsens besty-
relsesmøder og ordne det praktiske,
når møderne er i Aabenraa.

Uwe er et beskedent menneske
med store samarbejdsevner – af den
slags mennesker, der i høj grad bæ-
rer dansk skak.

5. Hovedkreds:

Flemming Ormstrup,
Ølgod Skakklub

Flemming Ormstrup har i mange
været år været hovedkraften i Ølgod
Skakklub. Trods svigtende med-
lemstal har Flemming formået både
som arrangør og turneringsleder at
fastholde Ølgodturneringen, som
nok er en af landets længst løbende
skakturneringer. Desuden har Flem-
ming Ormstrup i mange år arbejdet
med skoleskakken i Ølgod-området.

6. Hovedkreds:

Peter Poulsen,
Silkeborg Skakklub

Peter Poulsen har i en lang årrække
gjort en kæmpe indsats for skole-
skak-arbejdet i Midtjylland. Mange
lørdage er blevet brugt på skoleskak-
stævner og endnu flere timer er lagt
i at lære de unge det ædle spil.

Peter er organisatorisk aktiv i
Dansk Skoleskak, hvor han er for-
mand for Pædagogisk Udvalg, så-
vel som i Silkeborg Skakklub, hvor

han er juniorleder. Peter er altid fuld
af gode ideer og initiativrig. Næste
år er Silkeborg f.eks. vært for Jysk
Mesterskab i Skoleskak.

Peter gjorde endvidere et stort ar-
bejde i forbindelse med de 2 DM’er
som blev afholdt i Silkeborg i 2008
og 2009, hvor han bl.a. var anker-
mand på IT-fronten.

Før Peter kom til Silkeborg Skak-
klub var han formand for Ry Skak-
klub.

Alt i alt er Peter en uvurderlig driv-
kraft for DSU i almindelighed og for
Silkeborg Skakklub i særdeleshed.

7. Hovedkreds:

Sten Filskov,
Frederikshavn Skakklub

Sten Filskov har spillet skak siden
6-års alderen. Var i en ung alder med
til at oprette en skakklub i Møgeltøn-
der. Kom senere til Frederikshavn,
hvor han deltog i arrangementet af
junior-DM i 1972.

Formand for Frederikshavn Skak-
klub i flere perioder og formand for
klubben siden 2004.

Det er i høj grad hans fortjeneste,
at klubben fortsat eksisterer i dag.

8. Hovedkreds:

Bent Schiøtt Hansen,
Bornholm skakklub

Bent har gennem mange år været
formand for Bornholmskredsen og
haft en stor indflydelse på mange af
de ting, der er sket på Bornholm.

I 1999 var Bent initiativtager til
afholdelse af DM-omkampen mel-
lem Peter Heine Nielsen og Sune
Berg Hansen.

I 2001 var han medforfatter til
Bogen om Rønne Skakklubs første
100 år ‘Lektor og Barbér, Doktor og
Slagter, Konge og Bonde’, og sam-
me år var han en af bagmændene bag
Rønne Skakklubs 100 års jubilæ-
umsturnering, som var en meget
stærk schweizerturnering, bl.a. med
en lille norsk knægt blandt delta-
gerne (Magnus Carlsen).

I årene 2007 og 2008 var Bent
endvidere med bagved de to meget
stærke Baltic Sea Cupturneringer.

9. Hovedkreds:

Morten Fabrin,
Viborg Skakklub

Morten Fabrin har ydet, og yder fort-
sat, en stor indsats for Dansk Skak
Union. En indsats der er præget af et
brændende engagement for skakspil-
let. Han startede sit skakorganisatori-
ske virke allerede som 16-årig i Hor-
sens. Senere har SK41, Assens Skak-
klub og nu Viborg Skakklub nydt
godt at Mortens indsats i bestyrelses-
arbejdet.

På nationalt plan har Morten
Fabrin været medlem af Skaknævnet
i en kortere periode frem til 2004,
hvor han blev valgt til formand for
9. hovedkreds og et meget kyndigt
medlem af hovedbestyrelsen i Dansk
Skak Union frem til 2010. Siden
2007 har han tillige været en frem-
ragende leder af hovedkredsens
holdturnering.

2011 /3/101 5



Tilbud, markedsføring

og afvikling af

DSU-lederkurser:

Der tilrettelægges og tilbydes kurser
for bestyrelsesmedlemmer og andre
interesserede fire steder i landet.
Herved er det potentielle deltager-
antal passende stort, og transport-
tiden kan holdes nede, så et kursus
kan afvikles på én dag. (Én dag skøn-
nes det maksimale, folk vil melde
sig til). De fire steder vælges af
hovedkredse i samarbejde.

Kurserne tilrettelægges, så der er
incitament til, at hele bestyrelsen i
en klub kan tage på kursus sammen,
få en fælles oplevelse og inspiration
til at styrke klublivet og klubbens
image.

En kursusdag indeholder:

A For alle:

Et DIF-kursus på 3 timer.

Det kunne f.eks. være ‘Bliv synlig -
i og uden for klubben’ eller ‘Med-
lemssucces! - fastholdelse og rekrut-
tering’. Man kan orientere sig i et
righoldigt tilbud på DIF’s hjem-
meside www.dif.dk + ‘Uddannelse
og Vidensbank’.

B Oplæg og drøftelse i grupper:

Efter interesser, i alt 2 timer.

Denne afdeling forestås af lokale
oplægsholdere. Tilbuddet vil afhæn-
ge af, hvilke ressourcepersoner, den
enkelte arrangør kan finde.

Emner kunne f.eks. være...

For formænd og næstformænd:
‘Formandens rolle og pligter’ –
‘Planlægning’ – ‘Klubbens politik
og ambitioner, mål og midler’ –
‘Klubben og DSU’.

For kasserere og kartoteksførere:
‘Budget og regnskab’ – ‘Sponsor-
kroner og støtteordninger’ –  ‘Regn-
skabsprogrammer eller blot et regne-
ark?’ – ‘Medlemskartoteket, samspil
mellem klubberne, hovedkredsene
og DSU, nye løsninger?’

For øvrige bestyrelsesmedlemmer:

‘Mødeledelse og -afvikling’ – ‘PR’
– ‘Arbejdsopgaver’ – ‘Klubbladet
(indhold og form, papir eller hjem-
meside, finansiering)’ – ‘Medlems-
pleje.

C ERFA-møde: 1 time, inklusive

kort mundtlig aflevering.

Gruppedrøftelser: Bidrag med en
god idé eller en god rutine. Sådan
gør vi i Skakkerup eller Skakkøbing.
Må forberedes hjemmefra af de en-
kelte deltagende klubber. Langt de
fleste klubber har aktiviteter eller
rutiner, alle kan lære noget af. Om
ikke andet får de deltagende klubber
et bedre kendskab til hinanden både
på det organisatoriske og personlige
plan.

For både punkt B og C gælder, at det
er vigtigt at lave referat af oplæg og
drøftelser. Dette arbejde vil lettes,
hvis alle oplægsholdere og folk med
gode ideer og erfaringer medbrin-
ger og afleverer et skriftligt mate-
riale.

Samlet mødetid: 6 timer.

Hertil kommer frokostpause 1 time
og kaffepause ½ time.

Lederudvikling i Dan

Af Kai Bjørnskov

DSU’s hovedbestyrelse nedsatte
i 2010 et lederudviklingsudvalg,
som efter diverse udskiftninger
kom til at bestå af Kim Skaan-
ning, Jacob Klock og Kai Bjørn-
skov. Sidstnævnte blev udpeget
til formand. Udvalget fremlagde
sine første overvejelser den 29.
august, hvor HB efter udvalgets
oplæg vedtog at...

1. DSU vil fokusere på
lederudvikling – i mindre
grad på lederrekruttering.

2. Der arbejdes med organisa-
tionsudvikling – ikke med
skaklig udvikling.

3. DSU vælger en kombimodel:
at købe lederkurser udviklet
af DIF fremfor at udvikle
‘egne’ kurser, men at koble
disse med oplæg fra erfarne
skakledere, fordi...

Køb af kurser kræver dialog
og planlægning og et rimelig
stort underlag, men...

Udvikling af egne kurser er
ambitiøst og afhænger
voldsomt af, om instruktører
kan findes.

ERFA-grupper alene
ikke er nok.

Udvalget fremlagde herefter den
14. november forslag til kurser i
lederudvikling i DSU. HB ved-
tog følgende rammer for lederud-
viklingskurserne og lagde det vi-
dere arbejde og ansvar over til
hovedkredsene.

BEDRE KLUB

www. dif.dk
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Praktiske overvejelser

for kursus-arrangøren:

Krav til lokaler:
Et storrum med plads til max. 30
personer, tre mindre rum til gruppe-
aktiviteterne. Lokalerne skal være
udstyret med tavle / whiteboard / flip-
over, overhead og edb-udstyr, gerne
med adgang til internet, men mini-
mum med beamer (kan dog evt. med-
bringes).

Der skal kunne serveres frokost,
kaffe ved ankomsten og eftermid-
dagskaffe.

Lokaler og forplejning kan fås på
mange forskellige niveauer. Udval-
get har derfor endnu ikke søgt at
sætte tal herpå, men afventer HB’s
holdning til hele projektet og det
niveau, man måtte ønske. Dette er
helt overladt til de lokale arrangø-
rer.

Krav til instruktører:
En DIF-instruktør til det fælles DIF-
kursus.

Tre erfarne klubledere til oplæg
til de tre grupper. Skal viderebringe
egne tanker og erfaringer og gerne
medbringe redskaber til opgavernes
løsning.

Tre-fire ledere af ERFA-grupper.
Skal holde processen i gang og sikre,
at gruppens bidrag nedskrives og be-
vares.

Økonomi:
Kurserne forudsættes udgiftsneutralt
for DSU. Klubberne betaler. Kom-
munerne kan søges om tilskud til
lederuddannelse. De fleste kommu-
ner giver 75% af samtlige udgifter
til kurser i Danmark og Sydslesvig.
Bemærk dog, at der nogle steder skal
søges i god tid, op til to måneder før

kursus. Lederudviklingsudvalget er
evt. behjælpelig hermed.

En budgetberegning ved kursus
tilrettelagt på et kursuscenter viser
en kursuspris på ca. 1000 kr. pr. del-
tager baseret på 20-25 deltagere.

Samarbejde om kurser:

Det er således overladt til hoved-
kredsene i fællesskab at arrangere
disse kurser.

Vi tror på, at vore hovedkredse vil
løfte opgaven, og det første kursus, i
Region Syd (3., 4. og 5. hovedkreds)
er allerede en realitet – se program.

Vi kan ikke tydeligt nok understrege,
hvor vigtigt det i disse år er at styrke
klubbernes arbejde.

Mange skakklubber er nødlidende
– ikke fordi man mangler penge, men
medlemmer. Tilbuddene er mange
og afvekslende, konkurrencen om
medlemmerne er benhård.

Alle foreninger lokker med spæn-
dende aktiviteter – er skak konkur-
rencedygtig?

JA! Dansk Skoleskak har fanta-
stisk vind i sejlene og arbejder ben-
hårdt med at markedsføre skak som
et gavnligt element i folkeskolen –
men er DSU klar til at tage imod nye,
unge medlemmer? Hvad skal der til
for at rekruttere og fastholde de unge
talenter.

Hvad skal der til for at få de ældre
op af stolen? Og hvad skal der til for
at få kvinder til at spille i klub??

DSU har en ambition om, at i 2013
skal vi igen runde de 5000 medlem-
mer – og det vil kræve en indsats.
Kan et lederudviklingskursus med-
virke hertil – og det tror vi på, det
kan – vil pengene og tiden være gi-
vet godt ud.

KURSUS

Lederudvikling
Kurset henvender sig primært til
3.-4.-5. Hovedkreds, men klub-
ber i de øvrige hovedkredse er
også meget velkomne, hvis der
er ledige pladser.

Tid: Lørdag den 20. august
kl. 10-17.

Sted: Hotel Scandic, Kolding.

Pris: 950 kr. pr. deltager.
Kommunerne dækker normalt
75% efter ansøgning.

Tilmelding og yderligere info:
Kai Bjørnskov (4. HK)
email: kaicb@yahoo.dk
tlf. 74 53 21 85

Program:

9.30-10.00: Ankomst
og formiddagskaffe.

10.00-13.00: ‘Medlemssucces!
– fastholdelse og rekrutte-
ring’. Kursus fra Danmarks
Idræts-Forbund.

13.00-14.00: Frokost.

14.00-15.30: Tre erfarne ledere
fortæller om opgaver i en
bestyrelse. Gruppeopdeling
efter interesser.
Preben Sørensen, Vejle Evans:
Formandens opgaver i en aktiv
skakklub.
Bjarne Rasmussen, Varde:
Kassererens opgaver og pligter.
Kai Bjørnskov, Haderslev:
Planlægning, mødeledelse,
forberedelse og efterbehand-
ling. Klubbladet eller
hjemmesiden.

15.30-15.45: Eftermiddagskaffe.

15.45-16.45: Erfaringsopsam-
ling. Alle klubber medbringer
mindst én god idé – gerne
skriftligt – som kan fremme
klublivet, medlemspleje eller
økonomien.

sk Skak Union
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DØDSFALD

Mogens Nielsen

Skakklubben Centrum har mistet en
stor personlighed. Det var med dyb
sorg, vi modtog beskeden om Mo-
gens Nielsens pludselige og alt for
tidlige bortgang onsdag den 30.
marts 2011, 71 år gammel.

Mogens var en stor personlighed
i Skakklubben Centrum, altid frisk
til et spil, analyse af en stilling men
også altid klar med en frisk bemærk-

ning – en person der altid skabte
hygge rundt om sig. Mogens blev
meldt ind i Centrum den 26. marts
1956, og har været klubmester, cup-
mester og amtsmester adskillige
gange. Men Mogens kunne have
vundet mange flere titler, hvis han
ikke havde haft så mange andre inte-
resser. Blandt andet har han været
danmarksmester i bordtennis og spil-
let fodbold på et rimeligt højt plan.

Hans storhedstid inden for nær-
skakken var omkring starten af
70’erne, hvor han flere gange deltog
i eliteklassen (i dag kandidatklassen)
og ved DM i Esbjerg 1972 blev num-
mer to. Senere blev han en dygtig
korrespondanceskakspiller, hvor han
opnåede at få IM-titlen. Han holdt
op med k-skakken da computerne fik
deres indtog.

I Vesterhavsturneringen var han
altid villig til at give en hånd med og

skaffe sponsorer, og når en af de unge
spillere havde vundet bordtennis-
turneringen, var han altid klar til at
udfordre vedkommende. Vinderne
troede, at de let kunne besejre en
mand på 50-60 år, men de blev hur-
tigt klogere, han vandt nemlig de fle-
ste gange. Han var et typisk kon-
kurrencemenneske, som altid gerne
ville spille og vinde, og det var lige-
gyldigt om det var skak, rafling eller
andre spil.

Selv om Mogens var engageret i
mange ting og altid var på farten,
var han alligevel et rigtigt familie-
menneske, og mange tanker går i
denne svære tid til hans kone Birthe,
hans børn og børnebørn. Æret være
Mogens Nielsens minde.

Jens Nielsen
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DØDSFALD

K. Kargaard Jensen

Kristian Kargaard Jensen, mange-
årigt medlem og æresmedlem af
Københavns Skakforening, er død
89 år gammel.

Kargaard blev valgt ind i KS’ be-
styrelse i 1960, og han var formand
fra 1969 til 1975. Hans største be-
drift var nok som turneringsleder for
stormesterturneringen i anledning af

KS’ 100 års jubilæum i 1965, måske
den stærkeste turnering nogen sinde
på dansk grund, og hvor Bent Lar-
sen ‘kun’ blev nr. 4, et halvt point
efter Suetin, Gligoric og Taimanov.
En sådan turnering kunne man den-
gang holde for 62.000 kr., selv om
det foregik i Odd Fellow Palæet!

Turneringen medførte også en stor
medlemstilgang fra 59 i 1963 helt
op til 118 medlemmer i 1966, og det
kunne nok være en udfordring for
turneringsleder Kargaard at arran-
gere vinterturneringer for så mange.
Således deltog 100 medlemmer i
klubbens vinterturnering 1965-66.

At KS for første gang i sin histo-
rie fik egne lokaler i 1973 i Odense-
gade var i høj grad også Kargaards
fortjeneste. Han var en myreflittig
og engageret formand, der tog sig
personligt af alle nye medlemmer.

Således husker jeg selv, da jeg meldte
mig ind i 1970, hvorledes han tog
hånd om en nybegynder og sikrede,
at jeg fik nogen at spille med og lærte
folk at kende.

Men arbejdsbyrden blev efterhån-
den for meget kombineret med et
mere end fuldtidsjob inden for salg.
Efter han gik af som formand, fort-
satte han dog med at spille med i
klubbens vinterturnering i en år-
række. Kargaards flid ses af, at han
stadig arbejdede på fuldtid, da han
som 80 årig blev udnævnt til æres-
medlem af KS. Folkepensionist? Nej
ikke på vilkår, sagde han! Æret være
hans minde.

Christian Strachan
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Ny leder af
dommerkurserne

Dansk Skak Unions dommerkurser
har med virkning fra 1. maj fået ny
ledelse. Lau Bjerno, Århus, overta-
ger efter Svend Dyberg Larsen, som
har haft ansvaret for uddannelse af
turneringsledere og skakdommere
de seneste elleve år og modtaget stor
anerkendelse for sin indsats.

Politiken Cup
Sommerens store danske open,
Politiken Cup ved Copenhagen
Chess Festival, tegner til atter i
år at kunne præsentere et meget
stort og meget stærkt felt.

Turneringen spilles 30. juli -
7. august på det smukt belig-
gende Konventum i udkanten af
Helsingør, og allerede nu har
hele 24 stormestre tilmeldt sig.
Alexander Moiseenko, Ukraine,
topper listen med 2673 i Elo-
rating, foran Danmarks Peter
Heine Nielsen på 2670 og Da-
niel Fridman, Tyskland, på
2661.

Andre, der nok vil blande sig
i præmiestriden, er Sune Berg
Hansen, Jonny Hector, Henrik
Danielsen. Viktorija Cmilyte og
Lars Schandorf. Og apropos
præmier er summen øget i for-
hold til det allerede høje niveau
fra tidligere år, så 1. præmien i
år udgør 20.000 kr.

Turneringen er åben for alle,
uanset rating, og ud over ople-
velsen at spille i samme gruppe
som unge stjerner og ældre ver-
densnavne som ungareren Lajos
Portisch, der også er blandt de
tilmeldte, giver 20 præmier til
fordeling i 10 ratingintervaller
alle deltagere en rimelig præ-
miechance.

Festivalen byder foruden den
10 runder lange open også på
lynturnering, simultaner, 1-dags
turnering for børn under 14 år
samt visning af dokumentarfil-
men ‘Bobby Fischer against the
World’ med introduktion v/
Lars Schandorff. Billetter a 60
kr. kan bestilles på turneringens
hjemmeside, hvor der også er
online-tilmelding til Politiken
Cup, program og mere infor-
mation. Eller man kan starte med
at studere festivalindbydelsen
side 45 her i Skakbladet.

Med Lau Bjerno har kurserne også
fremover en erfaren og kompetent
chef. Han har været aktiv turnerings-
leder siden 1992, dommer i hold-
kampe, såvel som i danske og inter-
nationale turneringer, har været med-
lem af Skaknævnet og Dansk Skak-
dommerforenings bestyrelse, og si-
den 1996 medvirket ved alle for-
danskninger af FIDE’s regler for
skak.

Der tilbydes to kurser:

• Dommerkursus I
Primært turneringsledelse.

• Dommerkursus II
Kamplederuddannelse.

Kurserne genemføres via email,
og deltagelse koster 100 kr.

Kontakt: Lau Bjerno
Tlf. 35 11 76 24
Email: dommerkursus@skak.dk

Når divisionsturneringen starter i
efteråret 2011, er det turnering num-
mer 50. Bent Sørensen fra Nørre-
sundby Skakklub og tidligere Nor-
dre Skakklub har været med i alle
årene.

Hvilken anden sportsgren kan
præsentere en aktiv, der har været
med i så mange sæsoner?

Men hvem har spiller flest partier
i divisionsturneringen?  Hvilken
klub har spillet flest kampe?

Der kan stilles snesevis af interes-
sante spørgsmål. Men det kniber lidt
mere med svarene.

Fra sæsonen 1978/79 (den 17. tur-
nering) har de skiftende divisions-
turneringsledere – især Knud Her-
skind og Finn Larsen –  gemt alt
materiale for hver sæson. Det er så-
ledes muligt at se alle enkeltresultater
i alle kampe fra 1978 og frem til i
dag, men for de første 16 sæsoner –
fra 1962/63 til 1977/78 – er der intet
gemt. I de relevante årgange af Skak-
bladet, kan man finde resultaterne af

kampene, men ikke hvem der spil-
lede på holdene.

Den nuværende divisionsturne-
ringsleder Per Rasmussen er sammen
med Verner Christensen i gang med
at få indtastet/konverteret alle enkelt-
resultaterne. Målet er at gøre samt-
lige divisionsturneringer tilgænge-
lige for alle via DSU’s hjemmeside.

Men vi mangler som nævnt mate-
riale fra de første turneringer. Og
derfor denne bøn til alle klubber og
privatpersoner, som måtte have klub-
blade, programmer, noteringslister,
divisionsmeddelelser, resultatkort
mv.: Må vi låne materialet?

Materiale kan mailes til adressen
divisionsskak@skak.dk eller sendes
til Verner Christensen, Vestre
Strandvej 12, 2680 Solrød Strand.
Er der materiale, som nødigt udle-
veres, men som vi gerne må se, så
ring til Verner Christensen på tlf. 40
68 61 51.

Per Rasmussen og
Verner Christensen

www. politikencup.dk

Kan du slå Bent Sørensen?

Divisionsturneringens rekorder:

Lau

Bjerno.



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.

Skakbogsamleren #1 1976.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

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

Foto: Sigfred Haubro.

Myten om det amerikanske skak-
geni Bobby Fischer står stærkere
end om nogen anden mester i skak-
historien, selv om han aldrig spil-
lede et turneringsparti i sine tre år
på VM-tronen og siden gjorde sig
ud til bens med hårde verbale an-
greb mod jøder og det USA, han
havde forladt for altid. I maj 2011
havde den amerikanske  dokumen-
tarist Liz Garbus verdenspremiere
på sin 90 minutter lange film om
Robert James Fischer (9/3 1943 -
17/1 2008), og ved at koble klip
fra især VM-matchen mod Spas-
skij i 1972 med interviews med
skakkolleger og andre, der kendte
ham, forsøger ‘Bobby Fischer
against the World’ at forklare de
psykologiske mekanismer, der i én
og samme person skabte genialitet

Bobby Fischer against the World

og en aggressiv mistro, han ikke
kunne kontrollere, og som endte
med at ødelægge skakkarrieren.

Filmen har gallapremiere i Dan-
mark ved et arrangement i Dagmar
Teatret i København fredag den 22.
august kl. 19.00. Stormester Lars
Schandorff indtroducerer filmen
og interviewer tidligere danmarks-
mester Svend Hamann, der mødte
Fischer både privat og i turnerin-
ger. Billetter koster 75 kr. og kan
bestilles på tlf. 70 13 12 11, eller
online via www.dagmar.dk/arran-
gementer.

Allerede onsdag den 3. august
kl. 20.00 bliver der mulighed for
at se filmen ved en snigpremiere
under Copenhagen Chess Festival
i Helsingør. Også ved denne vis-
ning introducerer Lars Schandorff

filmen. Billetter koster 60 kr. og
kan købes i stævnekonotret eller
bestilles via turneringens hjemme-
side:

www. politikencup.dk

Foto: tr.

Mads

Andersen.

Viktorija

Cmilyte.

Mads Andersen på
Team Danmark Linien

Skak er hverken idræt eller olym-
pisk sports-disciplin, så Mads An-
dersen fik afslag, da han søgte ind
på Marselisborg Gymnasiums fire-
årige Team Danmark Linie. Men
undervisningsminister Troels Lund
Poulsen mente, at skak bør regnes
som en seriøs konkurrencesport og
gav dispensation, så Mads Ander-
sen alligevel kan starte på idrætsli-
nien efter sommerferien. Historien
om den skakspillende Team Dan-
mark gymnasiast kom endda på TV.

Viktorija Cmilyte
europamester

Dansk Skak Union fik en europa-
mester, da Viktorija Cmilyte, som
foruden hjemlandet Litauen også
repræsenterer Skanderborg Skak-
klub, vandt det stærkt besatte kvinde-
EM i Georgien. Viktorija Cmilyte
spillede turneringen igennem i en
kompromisløs, taktisk stil, og sco-
rede hele 9 point af 11. I 9. runde
besejrede hun den regerende euro-
pamester Pia Cramling, Sverige, og
ratingpræstationen i de elleve par-
tier nåede helt op på 2692.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 60

Taktik

2. Sort trækker!
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Fredeligt?

5. Hvid trækker!
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Kan der vindes endnu
en bonde?

8. Hvid trækker!
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Sort har rigtig mange bønder.
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3. Sort trækker!
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Invasion.

6. Hvid trækker!
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Det klassiske løberoffer?

9. Hvid trækker!
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Det velkendte
udviklingsforspring!

1. Hvid trækker!
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Fribonde!

4. Sort trækker!
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Hvordan komme videre?

7. Hvid trækker!
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Kan der ikke ofres?
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DM Odense 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

1. Mikkel Antonsen, Næstved 2456 ½
10

1
2 3

0 ½
4 5

½ 1
6 7

0 1
8 9

1 5½ 2-3

2. Jens Kristiansen, BMS Skak 2439 1
9 1

0 1
10

1
3 4

½ ½
5 6

0 ½
7 8

0 4½ 7-8

3. Simon Bekker-Jensen, Brønshøj 2404 ½
8 9

1 1
1 2

0 ½
10

½
4 5

½ 0
6 7

½ 4½ 7-8

4. Steffen Pedersen, Sydøstfyn 2427 ½
7 8

½ 1
9 1

½ ½
2 3

½ ½
10

1
5 6

½ 5½ 2-3

5. Jacob Aagaard, Sydøstfyn 2528 ½
6 7

½ ½
8 9

1 ½
1 2

½ ½
3 4

0 1
10

5 4-6

6. Allan Stig Rasmussen, Jetsmark 2535
5

½
10

0 1
7 8

1 1
9 1

0 1
2 3

1 ½
4

6 1

7. Lars Schandorff, Sydøstfyn 2496
4

½ ½
5 6

0
10

0 1
8 9

1 1
1 2

½ ½
3

5 4-6

8. Rasmus Skytte, Århus /Skolerne 2405
3

½ ½
4 5

½ 0
6 7

0
10

½ ½
9 1

0 1
2

3½ 9

9. Kristian Seegert, Viby Skakklub 2138
2

0 0
3 4

0 0
5 6

0 0
7 8

½
10

0 0
1

½ 10

10. Mads Andersen, Skanderborg 2417
1

½ 1
6 2

0 1
7 3

½ ½
8 4

½ 1
9 5

0 5 4-6

Årets landsholdsklasse havde samme
format som sidste år, med en 10-
mands alle-mod-alle gruppe. Det la-
der til at fungere ganske udmærket,
selv om man selvfølgelig ikke kom-
mer uden om, at farvefordelingen i
sådan en gruppe er vigtig. Feltet var
svagere end sidst, men på den anden
side bestemt ikke svagere end så

Gruppen med 

mange andre år. Alligevel synes jeg,
det er ærgerligt, at det tilsyneladende
ikke er mere attraktivt for flere top-
spillere at deltage. Der er dog så
mange ting ved stævnet, som jeg i
årevis har argumenteret for skulle
ændres, uden det har haft nogen form
for effekt, så tilbage til de faktiske
begivenheder.

Deltagere og forventninger
Der var som sædvanlig tæt rating-
kapløb om de sidste pladser i grup-
pen, mens Kristian Seegert som be-
kendt havde fået billet via sin sejr i
kandidatklassen sidste år. Med ca.
270 point op til de næste var det
oplagt, at han ville få det svært. Efter
at have set lodtrækningen (som der

Mikkel Antonsen. Jens Kristiansen. Simon Beker-Jensen. Steffen Pedersen. Jacob Aagaard.

Af Allan Stig Rasmussen

Foto: Th.Vestergård. Foto: Th.Vestergård. Foto: Th.Vestergård. Foto: Th.Vestergård. Foto: Th.Vestergård.

– Min anden sejr i landsh
Allan Stig Rasmussen igen

stærkest ved DM – og skriver

om forløbet af turneringen

på Hotel Scandic i Odense.
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det spøjse navn

stadigvæk ikke er regler for, hvor-
når skal foretages – suk), havde jeg
selv Jacob Aagaard som favorit, ef-
terfulgt af undertegnede, og med
Lars Schandorff som en farlig outsi-
der med tanke på hans fem sejre i
træk i Skakligaen. Flere af IM’erne
kunne naturligvis også blande sig,
men ingen tvivl om, at en sejr til en

af dem trods alt ville være en ordent-
lig overraskelse.

Lars har i nogen tid arbejdet på at
skærpe sit spil, og det er åbenlyst
begyndt at have effekt nu. Jacob har
endnu sin første ‘rigtige’ DM-titel
til gode og havde forinden afsløret,
at dette nok blev hans sidste turne-
ring i et længere tidsrum, så han måt-

te oplagt være motiveret og kunne
vel dårligt have håbet på en bedre
lodtrækning.

Selv havde jeg nærmest kun haft
gode resultater siden sidste års DM,
men samtidig desværre også været
turneringsinaktiv siden starten af ok-
tober (OL), og det betyder dæleme
meget for både repertoire og form,

Allan Stig Rasmussen. Lars Schandorff. Rasmus Skytte. Kristian Seegert. Mads Andersen.

Foto: tr. Foto: tr. Foto: Sigfred Haubro. Foto: Sigfred Haubro. Foto: tr.

Foto: tr.

Allan Stig Rasmussen mod Steffen Pedersen i sidste runde – med remis forsvarede danmarksmesteren sin titel.

holdsklassen ...
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selv om man spiller lidt holdskak.
Oveni var vinteren så lang, at min
kondition frem til marts var pinligt
ringe, så forberedelserne blev lige-
som sidste år: En masse lynskak og
løb!

Saunaskak
Efter et kvarters venten på noterings-
ark(!), hvor vi kunne vænne os til
stolesammenstød, blev 1. runde
skudt i gang, i fuldt solskinsvejr. Og
det holdt jo egentlig fint gennem hele
påsken, hvilket de fleste af jer, kære
læsere, sikkert har nydt vældigt! Det
var da bestemt også rart, når man
endelig var udenfor, men mens vi
spillede skak, betød det i hvert fald
for mit vedkommende, at det nær-
mest var ubehageligt at sidde ved
brættet. Af en eller grund var der ikke
(fungerende?) aircondition, og vi sad
ved vinduet med solen stående lige
ind. De første dage, hvor stævnet
som sædvanlig var præget af at være
mennesketomt, var det bare rigtig
varmt. Men efter indrykket tirsdag,
hvorefter der dårligt kunne være flere
mennesker inde i lokalet, blev det
næsten ligesom en sauna. Lidt hjalp
det dog, da jeg langfredag opdagede,
at der også var rigtige gardiner. Jeg
havde sikkert kigget på dem et utal
af gange inden, men hjernen var vist
indstillet på skak...

Uanset bør der selvfølgelig være
ordentlig plads og en anstændig tem-
peratur i lokalet, for at hotel-koncep-
tet ikke bare er dyrt og mislykket.

Nå, videre til selve skakken. Jeg
tror følgende sætning kan beskrive
næsten hver runde: Topopgør, mas-
ser af kampskak, og et nederlag til
Seegert (undskyld Kristian...). Der
blev godt nok gået til den i år! Om
det skyldtes ovenstående eller ej, må
være uvist, men i hvert fald må det
have været fin underholdning. Selv
startede jeg ud med et 6-timers parti
mod Aagaard, der var godt forbe-
redt og havde mest med hjemmefra
(var der overhovedet en runde, hvor
det ikke var tilfældet?), hvilket han
vandt en time på uret ved. Alligevel
stod jeg til gevinst i over 20 træk,
men et håbløst tidsforbrug var kraf-

tigt medvirkende til, at det først blev
meget sværere, og til sidst helt for-
møblet til remis i træk 40. Totalt øv,
men på den anden side selvfølgelig
også Jacobs fortjeneste, at han fik
mig til at klumre i det.

I stedet lagde Jens Kristiansen sig
i front, alene endda, men det er jo
heller ikke helt uvant for ham, hvil-
ket tre styks DM-titler understreger.
Hans parti mod Seegert var dog på
ingen måde ensidigt, men nærmere
et rigtigt herreslagsmål, just som
mange af os havde forventet, og det
bølgede frem og tilbage. I tidnøden
blev en gevinststilling dog hurtigt
forvandlet til tab for den unge – øhm,
yngste – af dem.

Koldt på toppen
Lokaletemperaturen til trods var der
tilsyneladende koldt i toppen af ta-
bellen. Allerede efter næste runde var
der tre nye mand i front, bl.a. Mads
Andersen, som slog jeres skribent,
godt nok efter en gevaldig overseelse
(Sc4-ideen) i begyndende tidnød i
en lige stilling, men trods alt også
efter udmærket spil. Kort inden DM,
da Mads var på sin halvfaste ugent-
lige træningsvisit hos mig, så vi på
et af hans partier, som fik os til at
arbejde lidt med, at han også skulle
tro på egne chancer mod folk over
2500 – men det var nu ikke lige me-
ningen, at det skulle gå ud over mig!

Mikkel Antonsen var også i fører-
gruppen efter at have fået ram på
Mester Jens i et parti, som Mikkel
selv har kommenteret nedenfor. Sid-
ste mand i front var Simon Bekker-
Jensen, og efter 3. runde var han gået

Mikkel Antonsen

kommenterer:

Mikkel Antonsen
Næstved (2456)

Jens kristiansen
BMS Skak (2439)

Nimzoindisk / E32

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2

0-0 5. e4

Et træk som i mange år var under-
vurderet, men nu spilles regelmæs-
sigt som alternativ til 5. a3. Trækket
havde også en overraskelseseffekt,
da det var første gang, jeg har spillet
det.
5... d6

Det mest normale er 5... d5 6. e5 Se4
7. Ld3 c5 8. Sge2, hvor jeg mener
hvid har pæne chancer for fordel.
Teksttrækket er dog også interessant.
6. a3 Lxc3† 7. bxc3

Normalt vil man gerne slå med dron-
ningen for at undgå dobbeltbonden,
i Dc2-varianten. Hvid har dog her

2
. 
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d

e

Stormestermøde i 3. runde – Allan Stig Rasmussen vinder over Lars Schandorff og har
endelig fået solidt greb om spillet efter den famlende start.

Foto: Niels Erik Nielsen.
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i soloudbrud efter en spøjs sejr over
Mikkel. I samme runde sendte Jens
Mads tilbage på 50%, hvor jeg til-
sluttede mig ved endelig at få ram på
Lars Schandorff:

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2535)

Lars Schandorff
Sydøstfyn (2496)

Dronninggambit / E05

1. d4!?

Det spillede jeg også sidste gang, jeg
var hvid mod Lars (hvilket samtidig
var første gang), i forrige års Skakli-
ga. Der besvarede han det med 1...
Sf6, hvilket jeg var totalt uforberedt
på det, trods de mange partier, han
har med det i basen. Det siger lidt
om mine forberedelser til det parti,
som var præget af et gevaldigt styrt
på cykel to dage inden. Partiet slut-
tede forresten 0-1 efter 28 træk. Ikke
desto mindre gav det mig lidt ekstra
tvivl omkring åbningsvalget denne

gang, for nok gik jeg kraftigt ud fra,
at Schandorff ville forvente 1. e4 (fik
desværre aldrig spurgt ham, om jeg
gættede korrekt), og 1. d4 derfor ville
overraske ham mere. På den anden
side er jeg dog selvfølgelig stadig-
væk bedre inde i e4-åbningerne –
hvilket var ret vigtigt, for jeg gik
bestemt ikke ud fra, at han ville til-
lade mig at få en forberedelse ind –
og nu havde han jo også fået en psy-
kologisk sejr sidst mod netop d4,
som samtidig var en del af indled-
ningen til min største skaklige ned-
tur til dato. Men hvo intet vover...
1... d5

Ingen grünfeld denne gang.
2. c4 e6!?

En lille overraskelse, pga. mangel-
fuld forberedelse. Over et halvt års
turneringsinaktivitet sætter sine spor,
og jeg måtte bruge gevaldigt mange
timer foran computeren til hver
runde for at få bragt repertoiret op til
dato. Dette var endda mit første hvide

parti i turneringen, så jeg havde haft
travlt.
3. Sf3 Sf6 4. g3 Le7

Første reelle overraskelse. Lars har
kun spillet det tre gange forinden
ifølge min base, hvoraf seneste gang
var helt tilbage i 1988!
5. Lg2 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Dc2 a6

Aha. Havde håbet lidt på 7... b5, som
en bekendt 2600+ gut fra Spanien
havde succes med for nylig.
8. Dxc4

Der er lidt ‘hvem snyder hvem?’ over
det her. Jeg har ét parti i basen med
denne variant, hvor jeg besvarede det
med 8. a4, som vel næsten fik en
renaisssance i 2009, og har været for-
holdsvis populært lige siden. Derfor
var det oplagt, at Lars ville være for-
beredt på det, hvorfor jeg valgte
teksttrækket. Ulempen var, at jeg
næsten ikke havde kigget på disse
varianter i flere år efterhånden...
8... b5 9. Dc2 Lb7

den fordel at beherske centrum til
gengæld.
7... e5 8. Ld3 Sc6 9. Se2 b6 10. 0-0

Sd7?!

Mere præcist er 10... La6 11. f4 Sd7
fulgt af Sa5, hvor Hvid ikke har
mulighed for at dække bonden på c4
med De2 som i partiet. Jens sagde
efter partiet, at han så ikke vidste,
hvad han skulle gøre på 10... La6
11. Lg5, hvor 11... h6 12. Lh4 g5!
13. Lg3 Sh5 dog er fint for Sort.
11. Le3 La6 12. Sg3 Sa5 13. De2 De8

14. f4 f6 15. Sf5 Kh8 16. Tf3
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er dog tvivlsomt.
26... Td6 27. Tff3 Tad8?

Bedre 27... Dd7 28 Lxg5! fxg5 29.
Dh2 med yderst lovende angreb for
hvid. Nu er det derimod slut.
28. Dh2! Dd7 29. Th8 Kf7
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30. Tfh3!

Nu ses ideen med 26. Tf1 og 27. Tf3.
Det var ikke at forsvare løberen på
d3, men derimod at få tårnet med i
angrebet. Sort opgav da der ikke er
noget forsvar mod 31. T3h7†.
1-0

Efter åbningen er opstået en interes-
sant strategisk stilling, hvor Hvid har
angrebschancer og løberpar, mens
Sort har den bedste bondestilling og
pres mod den svage bonde på c4.
16... g6 17. Sg3

Ligner tembotab men de sorte felter
omkring den sorte kongestilling er
svækket.
17... c5?

Jeg tror, at dette er en fejl. Bedre var
17... exf4 18. Lxf4 Df7 med uklart
spil.
18. dxe5 dxe5 19. f5 g5 20. Sf1!

Springeren skal til d2 for at dække
c4. Samtidig forberedes et hvidt kon-
geangreb.
20... Df7 21. Sd2 Tfd8

Med ideen at doble tårne i d-linien
og få springeren med i forsvaret af
kongefløjen via f8.
22. g4 Sf8 23. h4 h6 24. hxg5 hxg5 25.

Th3† Kg7 26. Tf1!

Et udspekuleret træk, som Jens ikke
ser dybden i. Om Sort har et forsvar
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10. Ld2

Der kan siges en hel masse om ide-
erne osv. her – så det vil jeg næsten
undlade! Dog kan det nævnes, at
man bl.a. spiller Ld2 for at kunne
besvare Sbd7 med det lettere irri-
terende La5.
10... Ld6

Sort venter derfor med at vælge felt
til Sb8! Jeg huskede, at dette træk
blev udnævnt til at være en slags
Ld2-dræber tilbage i 2007, bl.a. af
Anand, i forbindelse med VM i San
Louis. Dengang havde jeg fundet en
idé, som jeg nu tænkte var et forsøg
værd, turneringssituationen taget i
betragtning.
11. Te1 Le4 12. Dc1 Lb7 13. Dc2

Oplagt at jeg skulle tage en enkelt
trækgentagelse, for jeg plejer at være
glad for at bruge al min tid.

13... Le4 14. Dc1 Lb7 15. Lg5 Sbd7

16. e4

Så måtte det bære eller briste...
16... Le7 17. Sbd2 c5

Det sidste træk kostede Sort en lille
halv time på uret. Et rigtig rart tegn i
forhold til min plan.
18. Lxf6 Lxf6

Kostede 13 minutter (18... gxf6!?).
19. dxc5 Tc8

Yderligere 13 minutter, så Sort var
nu nede på 42.
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20. b4

Dette kvalitetsoffer var den egentlige
idé, for uden det har sort bare en lille
fordel. Jakob Vang Glud underviste
nogle af de ældste talenter i kvalitets-
ofre på træningssamlingen i Sorø
først på måneden. Jeg hørte godt nok
intet af det – men det skulle jo nø-
digt hedde sig... Så siden har jeg of-
ret kvaliteter i en hel del partier! Jeg
håber ikke næste emne bliver dron-
ningofre...
20... Lxa1 21. Dxa1

Hvid har fornuftig kompensation i
form af garderet fribonde og poten-
tielt gode felter til springerne (a5 og
d6), og desuden er Sorts tårne ikke
frygtelig aktive. Men om der er mere
end kompensation – eller om der i
det hele taget er nok – vil jeg over-
lade til læseren at afgøre.
21... Df6?

Jeg analyserede lidt forskellige træk
‘back in the days’, men dette var
bestemt ikke et af dem. Bedre var
f.eks. 21... Dc7
22. e5 De7

23. a4

Angrebet på dronningfløjsbønderne
går for hurtigt for Sort nu.

23... Ld5

23... bxa4 24. Dxa4 fulgt af Sc4 er
heller ikke sjovt. 23... Sb8 var et al-
ternativ, men ikke nødvendigvis
bedre. Løberen står godt på d5 (det
felt, som Sort fik ud af at frempro-
vokere e5), så efter en del betænk-
ningstid, besluttede jeg mig for straks
at bytte den af.
24. axb5 axb5 25. Sd4

25. Db1!?
25... Lxg2 26. Kxg2
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26... Sxc5!?

En fornuftig praktisk beslutning med
tanke på, at Sort efterhånden havde
tænkt sig langt ned i tid (gik fra 20
til 4 minutter her), mens jeg, usæd-
vanligt nok, havde hele 37 minutter
igen. Den skyldtes formentlig, at
Lars ikke havde fundet noget særlig
lovende forsvar, og offeret forsim-
pler Sorts spil markant. Jeg havde
klart forventet 26... Tfd8 (selvfølge-
lig ikke 26... Tb8?? 27. Sc6) og over-
vejede bl.a. 27. Da7 De8 28. Se4,
men der er i så fald nogle helt kon-
krete varianter, man skal have styr
på: 28... Ta8 29. Db7 Sxc5 (29...
Tab8 er heller ikke helt simpelt, men
Hvid har fat efter 30. Dc6 Sxe5 31.
Dxe8† Txe8 32. Sd6 Sd3 33. Tb1!)
30. bxc5 Txd4 (30... Tab8!?) 31. Sd6
med hvid fordel. En simplere, men
også mindre konsekvent fortsættelse
ville være at spille en af springerne
til f3 i træk 27 med rimelig fordel.
27. bxc5 Dxc5 28. S4f3!

Så er der ingen skakker, e5 er godt
dækket, og Sd2 er på vej til at stå
godt på e4. Til gengæld er der færre
brikker omkring b-bonden – men
trods alt nok.
28... Dd5 29. Te3?!

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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Et træk jeg ellers var ganske glad
for. Det dækker f3, indikerer at b-
bonden ikke kommer længere end
til b4, men jeg havde undervurderet
Sorts muligheder for modspil og
havde gjort bedre i at spille 29. Se4!
29... h6

29... Tc2! var trækket, jeg ikke burde
have tilladt. Troede ellers ikke, det
var farligt, men 30. Se4 Ta8 31. Db1
Dc4! er smart, og giver okay chan-
cer – i modsætning til 31... Taa2?
32. Tc3! Dxe4 33. Tc8† Txc8 34.
Dxe4
30. Db1 Tb8?!

Lidt for passivt, men Sort var trods
alt gevaldigt presset på uret.
31. Se4 b4 32. Sd6 Tb6

På grund af tiden håbede jeg selv-
følgelig lidt på 32... b3? 33. Td3, og
b-bonden falder – men den slags
tricks falder Lars ikke for.
33. Tb3 Dc5

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

34. De4

Nu er Hvids stilling stabiliseret, Sorts
b-bonde er stoppet, og han har i det
hele taget ikke nogen oplagt plan.
Hvid kan derimod nemt forbedre sin
stilling, f.eks. med h4-h5, g4-g5 og
angreb. Pludselig ser det nemt ud, så
Sort vælger at brænde broerne:
34... f5?! 35. Dd4

Understreger svækkelsen af e6.
35... Dc6 36. Txb4 Txb4 37. Dxb4 g5

38. h3

38. Db3?? g4 39. Dxe6† Kh7 holder
sammen for Sort.
38... h5?

38... Dd5 39. Dd4 Dc6 40. Dd3 var
nu også ret nemt, og passivt forsvar
duer slet ikke.
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39. Db3

Nu virker ideen derimod, fordi g5 er
svækket: 39... g4 40. Dxe6† Kh7 41.
De7† Kg8 42. Dg5† og mat i 17. En
vigtig sejr, særligt for troen på suc-
ces i turneringen.
1-0

Veteran i spidsen
I 4. runde bragte Jens Kristiansen  sig
alene i front igen ved at slå Simon
Bekker-Jensen, alt imens Mads An-
dersen besejrede endnu en GM’er,
denne gang Lars Schandorff. Begge
partier er kommenteret af vinderne
på de følgende sider.

Selv fik jeg hægtet mig på toget
ved at slå Rasmus Skytte med sort
efter at have fået endnu en rigtig
gammel forberedelse ind med glim-
rende effekt. Jacob Aagaard og Stef-
fen Pedersen havde i de forgange
runder fået noteret hver deres første
pind på tavlen ved at slå Kristian
Seegert, som derefter kunne se frem
til at være sort mod undertegnede i
5. runde:

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2538)

Kristian Seegert
Viby Skakklub (2154)

Slavisk / A11

Jeg er egentlig lidt ked af at vise dette
parti, fordi Kristian er en usædvan-
lig sympatisk ung gut, der oplevede,
hvor hårdt det kan være at komme
ind i løvens hule. Ser man på rating-
tallene og tænker på, at Kristian in-
den partiet havde 0/4, ville alt andet
end en sejr til undertegnede umid-
delbart være en stor overraskelse.
Samtidig er det netop grunden til, at
jeg alligevel gerne vil fortælle om
det.
1. Sf3 d5 2. c4 c6 3. e3 Sf6 4. Dc2!?

På ingen måde kritisk, men mit ho-
vedmål for åbningen var ret beske-
dent: Jeg skulle for enhver pris undgå
Kristians forberedelser og helst have
ham hurtigt ud i noget, hvor han slet
ikke følte sig hjemme. Med fire tab i
bagagen burde selvtilliden være i
bund, og selv at skulle sidde og
tænke i sådan en situation kan hur-
tigt blive pinefuldt, særligt hvis man
ikke er glad for sin stilling. Man bli-
ver nemt til sin egen værste mod-
stander, og det var jo rart, hvis han
kunne begå harakiri. Det lyder må-
ske ondt – men skak bliver ikke kaldt
en mental boksekamp for ingenting.
Derudover havde jeg selvfølgelig
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Mads Andersen fik sin første DM-sejr over en stormester i 2. runde mod Allan Stig
Rasmussen, og i 4. runde gentog han bedriften med hvid mod Lars Schandorff.

Foto: Niels Erik Nielsen.
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En velforberedt

specialvariant

Jens Kristiansen

kommenterer:

Jeg var glad for igen at være med i
en ‘rigtig’ landsholdsklasse for før-
ste gang siden 1996. Altså sådan én
med ti mand alle-mod-alle, som ef-
ter min mening er den bedste og mest
seriøse måde at afvikle et mesterskab
på.

Ganske udmærkede forhold tilby-
des også spillerne med hotel og for-
nuftige præmier og ... ingen dobbelt-
runder! Det kan undre mig, at dette
ikke tiltrækker flere af især vores
IM’ere. Hvor får de ellers tilbudt
sådanne forhold?

En ganske stærk og jævnbyrdig
turnering fik vi dog alligevel. Allan
vandt igen, men ikke i samme funk-
lende stil som sidste år. Efter en del
modgang med nederlag i starten og
midten af turneringen kom han stæ-
digt igen og klemte sig lige netop
foran. At kunne præstere dette viser
på en måde også høj klasse. Og så
kan man ellers konstatere, at Mads
Andersen ved dette DM for alvor
meldte sig ind i den øverste elite i
dansk skak. Også i hans tilfælde er
det opløftende at se, hvordan han tog
noget modgang i stiv arm og kom
sejt igen.

Jeg selv startede ganske godt og
førte i flere omgange, blandt andet
efter seks runder. Men så klappede
jeg sammen og nøjedes med et halvt
point i de sidste tre. Indrømmet, jeg
var lidt mør til sidst, men det er jo
også længe siden, jeg har spillet så
stærk en turnering. Inden jeg skal det
næste gang, må jeg simpelt hen ud at
cykle noget mere!

Landsholdsklassen efter alle-mod-
alle-formatet er, hvor man i god tid
kender lodtrækningen og dermed
modstandere og farver i de enkelte
runder. Det normale selv i de aller-
stærkeste superturneringer er, at man
foretager lodtrækningen tidligst en
eller to dage, før man starter. Hvor-
for man gør, som man gør ved DM,
ved jeg ikke. Måske fordi man gerne

vil have et pænt, trykt program med
den detaljerede rundeplan klar ved
stævnets start?

I år fik vi lodtrækningen lidt over
en uge inden start, og så kunne man
ellers gå i gang med de mere speci-
fikke forberedelser mod de enkelte
modstandere, som man jo endda i de
fleste tilfælde kender ret godt.

I mit eget tilfælde betød det, at jeg
i indtil flere partier rent faktisk kom
ind i noget, jeg havde forberedt
hjemmefra, hvilket ellers stort set
aldrig sker. I 4. runde skulle jeg have
hvid mod Simon Bekker-Jensen, om
hvem jeg via databaserne vidste, at
han altid spillede kongeindisk mod
1. d4. Tilhængere af denne åbning
har vi ellers ikke rigtig haft i lands-
holdsklassen siden Carsten Høis og
Erling Mortensens dage, så der måtte
brygges noget nyt og helst specielt
sammen.

Jens Kristiansen
BMS Skak (2439)

Simon Bekker-Jensen
Brønshøj (2404)

Kongeindisk / E92

1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. c4 Lg7 4. Sc3

0-0 5. e4 d6 6. Le2 e5 7. d5 a5 8. h3!?

Dette lidt underlige træk skulle være
en opfindelse af den russiske GM’er
Zvjaginsev helt tilbage fra 90’erne.
Jeg erindrer, det blev spillet nogle
gange i landsholdsklassen 1998, som
jeg refererede i Skakbladet. Bent Lar-
sen har også haft en del af sådanne
snurrige ideer mod kongeindisk,
men ikke lige i denne specielle sam-
menhæng med Le2 først.
Kort inden DM blev jeg opmærk-
som på en artikelserie af Krasenkow
i ChessBase-Magazine om den så-
kaldte ‘Makagonow’-variant, der
opstår efter 6. h3, og nu fortsætter en
af varianterne med 6... e5 7. d5 a5 8.
Lg5 Sa6, og Krasenkow anbefalede
9. Le2!, underbygget af en del par-
tier, som jeg granskede nøje.
8... Sa6 9. Lg5 De8

Og her er vi så, lige midt i Krasen-
kows analyser og varianter, plus
hvad jeg selv har kunnet lægge til.
Sort kan selvfølgelig også spille 9...

h6 10. Le3 Sc5 11. Sd2 c6 osv., men
her kan Hvid gå i gang på konge-
fløjen med 12. g4! og senere sende
kongen til dronningfløjen.
10. Sd2 Sd7 11. a3 h6

Krasenkow behandlede og delvist
anbefalede her 11... Sb6!?, der mid-
lertidigt forhindrer b2-b4, men i
mine øjne ser det lidt suspekt ud.
Simon Bekker foretrækker en mere
normal kongeindisk måde at spille
det på. Af hans tidsforbrug kunne
man her tydeligt aflæse, at han var
blevet fanget i noget, han ikke kendte
så godt.
12. Le3 f5 13. f3 c5!?

En interessant, men også meget for-
pligtende fortsættelse med de mange
svækkelser, Sort påtager sig. Der
kunne også være fortsat i rendyrket,
kongeindisk stil med 13... f4 14. Lf2,
men Hvids angreb på dronningfløjen
kommer meget hurtigt.
14. dxc6

Her overvejede jeg også en funda-
mentalt anden løsning: 14. exf5!?
gxf5 og efter 15. g4 e4 16. f4 Ld4
17. Sf1 står Hvid muligvis godt –
min computer kan i hvert fald væl-
dig godt lide Hvids stilling.
14... bxc6 15. b4 axb4 16. axb4 Lb7

17. Tb1

Her var 17. Ta4!? muligvis bedre for
derefter hurtigt at sende en springer
til a5.
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forberedt lidt forskellige varianter
(brugte mange timer på forberedelse
og havde ligefrem krise undervejs),
men intet imponerende.
4... g6

Den logiske reaktion. Alligevel hav-
de jeg brugt mere tid på 4... e6, men
jeg skal spare jer læsere for begrun-
delserne.
5. Sc3 Lg7 6. d4

Hvad har Hvid så fået ud af denne
trækfølge? Jo, sort har spillet sin lø-
ber til g7 og er nu i ukendt farvand.
6... 0-0 7. Le2

Hvad har Sort fået ud af det? Han
vinder et tempo på dronningen:
7... Lf5 8. Db3
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8... b6?!

Allerede en slem unøjagtighed, som
netop skyldes den manglende erfa-
ring med stillingstypen. Sort har nu
problemer med at få Sb8 udviklet.
Bedre er 8... Db6, hvilket var det
eneste, jeg havde forberedt mig på.
9. 0-0

9. cxd5 cxd5 10. Se5 var også en
oplagt mulighed.
9... h6?!

En forfejlet plan. 9... dxc4! 10. Lxc4
b5 (jeg havde håbet lidt på 10...
Sbd7? 11. Sg5! e6 12. e4 med stor
fordel og troede egentlig, at tekst-
trækket måske var for at undgå Sg5)
11. Le2 (11. Lxf7†!?) 11... a5 var
bedre, end vi troede.
10. Ld2?!

Jeg anede, at Sort ikke havde en
(god) plan, så jeg fortsatte hurtigt
efter min egen: Der skal et tårn i c-
linjen. Objektivt set var 10. Se5 eller
10. cxd5 dog nok bedre.
10... g5?

Fortsætter ad den forkerte sti. Kri-
stian ville gerne spille e6, men brød
sig ikke om, at jeg kunne fange den
hvidfeltede løber med Sh4. Bedste
mulighed var stadigvæk 10... dxc4
11. Lxc4 b5 12. Le2 Sbd7 13. a4
med en smule til Hvid.
11. cxd5 cxd5

11... Sxd5 12. Sxd5 Dxd5 13. Dxd5
cxd5 14. Tfc1 var måske det mindre
onde.
12. Tfc1

Nu er den allerede helt gal.
12... e6?!

Misser hvids træk 14.
13. Sb5 Se8 14. Lb4 a6 15. Lxf8 Lxf8

16. Sc3

Min plan var faktisk det smarte 16.
Sc7 Sxc7 17. Dxb6 Ld6 18. Tc3,
men her indtrådte KISS-princippet:
Keep it simple, stupid! Og 18. Se5
f6 19. Sc6 Sxc6 20. Txc6 Se8 hol-
der lige sammen for Sort.
16... Ld6?!

16... Sd7 17. Dd1 vinder selvfølge-
lig også for Hvid, men var trods alt
bedre.
17. Se5 f6?

Sort har praktisk talt opgivet og tæn-
ker sig ikke længere om. Lidt bedre
var 17... Lxe5 18. dxe5 Sd7.
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18. e4! fxe5 19. exf5 Sf6 20. fxe6 op-

givet.

20. fxe6 exd4 21. Sxd5 Sxd5 22. Lf3
er helt slut. En umiddelbart nem sejr,
men nok mest pga. en velvalgt stra-
tegi. Normalt spiller og kæmper Kri-
stian langt bedre, hvilket man da også
så i de resterende runder såvel som i
de første.
1-0

17... Sf6 18. 0-0 De7 19. Dc2 Sh5!?

Simon spiller det mest direkte med
den enkle, men stærke trussel Sf4
fulgt af Dg5, og Sort kommer til
angreb. Der kunne måske også være
forsøgt bondeofferet med 19... Sc7!?
20. exf5 gxf5 21. Dxf5 Sfd5 22.
Sxd5 Sxd5 23. Dd3 Sxe3 24. Dxe3
d5, og Sort får et vist spil som kom-
pensation.
Med de truende sorte skyer over
Hvids kongestilling er der ikke an-
det for nu end hurtigst muligt at få
åbnet centrum og dronningfløjen.
I dette tilfælde må der et bondeoffer
til.
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20. c5! dxc5 21. bxc5 Sxc5 22. Sb3!

Se6 23. Lc4

Nu er det svært for Sort at undgå at
tabe en kvalitet. Men da han vinder
den sortfeltede løber og fortsat har
trusler mod Hvids kongestilling, ser
situationen umiddelbart ikke så slem
ud for ham.
23... Lc8 24. Lc5 Dg5 25. Lxf8 Lxf8 26.

Se2!

Men dette stærke træk, som jeg, tro
det eller ej, faktisk havde forudset
adskillige træk inden, slukker Sorts
drømme. Hvids forskellige trusler,
først og fremmest det simple 27.
Lxe6 fulgt af Dxc6, gør, at Sort ikke
kommer i gang med noget som helst.
26... Ta7 27. Kh2 Tc7 28. Sc5 Shg7 29.

Sxe6 Sxe6 30. Tb8 Ld7 31. Td1 Df6 32.

Db3

Og sort opgav. Nogle gange kan det
åbenbart alligevel godt betale sig at
bruge tid på forberedelserne mod
specifikke modstandere! Men det
kan også overdrives...
1-0
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Sejren bragte mig op på en delt før-
steplads – sammen med Jens Kri-
stiansen, som dog stadig manglede
at møde alle tre GM’ere. Samtidig
kom Schandorff også endelig i gang
ved at slå Skytte:

Rasmus Skytte
Århus/Skolerne (2405)
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Lars Schandorff
Sydøstfyn (2496)

Sort har netop spillet springeren fra
f6 til e8, og det straffes prompte:
20. Lxg7 Sxg7 21. cxd5 exd5 22. Lxd5!

Av min baglinje!
22... cxd5 23. Dxc8† Txc8 24. Txc8†

Se8 25. Tcxe8† Kg7 26. T8e2

Resten er teknik.
26... h5

Sorts eneste håb er at få en bonde til
h3, men:
27. h4! a5 28. g3 a4 29. bxa4 Dxa4

30. Td2 d4 31. Te4 1-0

Aagaard pressede Antonsen noget
(og burde have spillet videre til sidst,
hvis han så 39. Sg7!), og Steffen
havde godt fat i Jens, men tog også
trækgentagelse, velsagtens pga. tid-
nød.

Op og nedture
I 6. runde tabte jeg for anden gang i
turneringen, denne gang med sort
mod Antonsen, efter at være gået
fuldstændig sukkerkold. Allerede
efter tidnøden kunne jeg godt mær-
ke, den var gal, da jeg slet ikke kunne
koncentrere mig om at regne varian-
ter, og sidst i sjette spilletime var det
bestemt ikke blevet bedre, se f.eks.
dette:

Mads Andersen

kommenterer:

Mads Andersen
Skanderborg (2417)

Lars Schandorff
Sydøstfyn (2496)

Caro-Kann / B19

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4

Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8.

h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11.

Ld2 Sgf6 12. 0-0-0 Le7 13. De2 Tc8!

Undviger min forberedelse, hvilket
altid er irriterende. Jeg kendte fak-
tisk ikke mere her, om end jeg godt
vidste, at 13... Tc8 var en variant. Så
nu måtte jeg til at tænke selv.
14. Se5

To runder senere mod Kristian
Seegert spillede Lars igen samme
variant med sort, og det parti fort-
satte 14. The1 0-0 15. Se5 c5 16.
Sg6 cxd4 17. Sxf8 Lxf8, hvorefter
Lars vandt på et kongeangreb. Han
afslørede efter partiet mod Seegert,
at det jo egentlig havde været mig,
der skulle have fået dette kvalitets-
offer i hovedet – heldigt jeg ikke
kunne noget teori...
14... 0-0 15. Kb1 c5 16. Le3 Dc7

16... cxd4 var nok bedre. Jeg var dog
fint tilfreds efter 17. Lxd4, da Hvids
løber på den lange diagonal trods alt
lægger lidt pres på Sorts kongefløj.
Dette pres kunne eventuelt udbyg-

ges med et fremtidigt g2-g4-g5.
17. Sxd7 Sxd7?

Sort skulle helt klart have foretruk-
ket 17... Dxd7 18. dxc5 Dc7 19. Ld4,
også selv om det ikke er helt let at få
bonden igen uden f. eks. at tillade
Lxf6 gxf6.
18. d5!

Det er næsten altid problematisk for
Sort, når Hvid får lov at spille dette,
hvis ikke Sort kan slå igen med en
officer. Hvis han slår med bonden
bliver f5-feltet pludselig ledigt for
min springer, hvilket jeg havde hå-
bet på, da jeg ikke har rykket den
væk fra g3.
18... Db6?!

Tillader følgende kombination, men
Sort var allerede i problemer.
19. dxe6 Dxe6
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20. Lxh6!

Vinder en bonde.

Her regnede jeg på 50... Kf4 51.
Sxe6† Ke5 52. Sg7!? fxe4† 53. Ke3
g4! med planen 54. hxg4 Kf6 fulgt
af Kg5 og remis. Så ville jeg selvføl-
gelig lige dobbelttjekke varianten,
men får så på en eller anden måde på
et tidspunkt placeret springeren på
h6, så den kan slå på g4. Jøsses... I
stedet tabte jeg efter...
50... Kg3 51. Sxf5†! Kxh3 52. Sd4 g4

53. Sxe6 g3 54. Ke3 Kg4 55. Sd4! h5

56. e5 Kg5 57. Ke4 h4 58. Sf3† Kg4

59. e6 h3 60. e7 h2 61. e8D Kh3 62.

Dh5† Kg2 63. Sh4† 1-0
4
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Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2535)
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Mikkel Antonsen
Nætved (2456)
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20... Dxe2

20... gxh6 21. Dxe6 fxe6 22. Txd7
var den ene pointe.
21. Sxe2 Sf6

21... gxh6 22. Txd7 var den anden
pointe.
22. Lf4 Tfd8 23. Txd8† Txd8 24. f3

Jeg vil gerne have mine tre konge-
fløjsbønder til at ‘hænge sammen’,
så de dækker hinanden.
24... Ld6 25. Lg5 Te8 26. Sc3 Sh7 27.

Ld2 f5!

Gør det noget mindre attraktivt at
spille g2-g4, da de ikke står lige så
sikkert, når basen er på g4 og ikke
f3.
28. Sd5 Kf7

28... Te2?! gav ikke rigtig nogen
mening, for efter 29. Lf4 Lxf4 30.
Sxf4 kan tårnet alligevel ikke for-
blive aktivt, da det bliver fanget ef-
ter 30... Tf2 31. Kc1 Kf7 32. Kd1
Sf6 33. Tg1, og 33... Sg4 hjælper
ikke noget pga. 34. Se2! med poin-
ten 34... Se3† 35. Ke1 Txg2 36.
Txg2 Sxg2† 37. Kf2 Sh4 38. Kg3,
og springeren er fanget.
29. Te1?!

Nu får han fastlåst min struktur på
kongefløjen. Det kunne være blevet
forhindret med 29. Se3!, hvorefter
en idé er 29... f4 30. Sd5!
29... Txe1† 30. Lxe1 Ke6 31. c4 f4

Nu er min ekstrabonde ikke lige så
tydelig.

Den aften var jeg mildest talt ikke
tilfreds. Jens overtog igen føringen,
da det lykkedes ham at holde en halv
mod Aagaard, og det var således ikke
svært at se, hvad succeskriteriet var i
vores indbyrdes opgør næste dag:
Jeg skulle vinde, mens remis ville
være et stort skridt på vej til titlen for
Jens. Det betød en del for vore tanke-
og beslutningsprocesser, men facit
blev, at jeg vandt med et konge-
angreb. Det sker ellers ikke så tit!
Steffen var tæt på at gøre mig følge,
da han havde et dræbende angreb
mod Mads, f.eks. i denne stilling:

32. Lh4

Forhindrer hans springer i at gå til
f6.
32... Sf8 33. Kc2 Sd7 34. b3 Kf5 35.

a4?

Jeg ved ærligt talt ikke rigtig, hvad
meningen var med dette træk. Det
frarøver mig helt muligheden for at
bryde med a2-a3 og b3-b4, hvis Sort
lukker af med a7-a5.
35... Se5 36. Le7

Jeg var ved at være bange for, at min
løber aldrig ville blive til noget, hvis
han fik lov at spille Se5-c6, så jeg
skyndte mig at bytte den af.
36... Lxe7 37. Sxe7† Kg5 38. Sd5
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38... b6

Jeg var ret bange for 38... a5, hvor-
efter jeg ikke vidste, hvordan jeg
skulle komme videre. Computeren
påpeger dog, at jeg har en smart plan
i 39. Kc3 Sd7 (39... Kf5 40. Sc7 Sf7

41. Se8 er også godt for Hvid) 40.
Sc7 Kh4 41. Se6 Kxh5 42. Kd3!, og
Hvid bryder igennem og får snart sin
ekstrabonde igen.
39. Kc3 Kf5 40. b4!

Nu skulle det være!
40... cxb4† 41. Kxb4!

Jeg var lige ved at spille 41. Sxb4
hurtigt, men da det var træk 41, og
jeg lige havde fået masser af tid, be-
sluttede jeg mig for at være lidt mere
omhyggelig og fandt så ud af, at tin-
gene ikke er helt simple efter 41...
Kg5 42. Kd4 Sd7
41... Sd3† 42. Kb5

Hvids konge kommer hurtigt frem.
42... Ke5

Sort havde slet ikke tid til at tage
mine bønder med springeren, da mit
spil kommer alt for hurtigt efter 42...
Se1 43. Ka6 Sxg2 44. Kxa7 Se1 45.
Kxb6 Sxf3 46. a5 Sd2 47. a6
43. Ka6 Sc5† 44. Kxa7 Sxa4 45. Sxb6

Sc5 46. Sd5 Sd3

46... Kd4 47. Sxf4 Kxc4 48. Kb6
Kd4 49. Kc6 vandt bare for hvid.
47. Kb6 Se1 48. c5

Sort gav op pga. 48. c5 Sxg2 49. c6
Se3 50. Sxe3 fxe3 51. c7 e2 52. c8D
e1D 53. De8†, og Sort taber sin nye
dronning.
1-0

�

Mads Andersen
Skanderborg (2417)
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Steffen Pedersen
Sydøstfyn (2427)Mikkel Antonsen – delt andenplads ved DM.

Foto: tr.
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En velforberedt

specialvariant

Steffen Pedersen

kommenterer:

Desværre tabte jeg et enkelt parti (til
Henrik Danielsen) i den tyske Bun-
desliga, for ellers skal vi helt tilbage
til sidste års DM, siden jeg sidst har
tabt et seriøst skakparti. Den præsta-
tion skal der nu ikke lægges noget
specielt i, da det er relativt få partier,
jeg spiller i løbet af en sæson.

Men efter et par år med seriøst
dårlige resultater ser det nu heldig-
vis ud til at gå den rigtige vej igen,
og den positive stime fortsatte ved
DM, da jeg som den eneste i lands-
holdsklassen forblev ubesejret.

Indrømmet, det så ikke for godt
ud undervejs mod Rasmus Skytte.
Til gengæld kunne det i enkelte an-
dre partier med lidt held være blevet
til mere.

Alt i alt er jeg dog fint tilfreds med
en score på ‘+2’, og blot det at chan-
cen for at vinde DM eksisterede in-
den sidste runde, overgik alle mine
forventninger. At det kom til en form
for ‘finaleparti’ skyldtes ikke mindst
dette:

Steffen Pedersen
Sydøstfyn (2427)

Jacob Aagaard
Sydøstfyn (2528)

Dronninggambit / D34

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5

Jeg må blankt erkende, at jeg ikke
rigtig havde nogen idé om, hvad Ja-
cobs åbningsvalg ville blive. Hvor
han tidligere var ganske konsekvent
i forhold til sit åbningsrepertoire, så
har det på det seneste virket noget
mere eksperimenterende. Tarrasch-
varianten kom dog ikke som nogen
stor overraskelse. Jacob vandt hur-
tigt over Karsten Rasmussen i Skak-
ligaen med denne åbning, og Quality
Chess har en bog på vej om varian-
ten.
4. cxd5 exd5 5. Sf3 Sc6 6. g3 Sf6 7.

Lg2 Le7 8. 0-0 0-0 9. dxc5 Lxc5 10.

Lg5 d4 11. Lxf6 Dxf6 12. Sd5 Df5

Den hvide fortsættelse rækker næppe
til nogen stor fordel, men den er et
fint praktisk valg. 12... Df5 kendte
jeg ikke (jeg troede, at 12... Dd8 var
dét, man gjorde). Et efterfølgende
tjek viste dog, at tyskeren Jonathan
Carlstedt også spillede 12... Df5 mod
mig ved Politiken Cup for små to år
siden! Hukommelsen er ikke, hvad
den har været, men tænkemønstrene
er formentlig nogenlunde de samme
– i hvert fald var jeg rimelig konse-
kvent i fortsættelsen fra dengang.
13. Sf4 Td8 14. Tc1 Lb6 15. Sd2

Samme stilling fremkom mod Carl-
stedt, selv om vi byttede lidt rundt
på trækfølgen af de sidste to træk.
Carlstedt spillede nu 15... Db5, men
efter 16. Db3 Dxb3 17. Sxb3 havde
Hvid en lille fordel. Jacob var selv
inde på, at det rigtige havde været
14... Lf8, for i nogle tilfælde at spille
g7-g6 og Lh6. Jeg er dog ikke helt
overbevist og kan godt lide Hvids
stilling efter 15. Db3 fulgt af Tfd1.
15... Lc7

Dette i kombination med Sorts næ-
ste træk er muligvis forkert, men det
er et forsøg på at få den hvidfeltede
løber udviklet. Jeg er endnu ikke sik-
ker på, hvad Sorts bedste plan er.
16. Sd3 Tb8?!

Under partiet regnede jeg med, at
16... Dh5 var ideen. For at spille Lh3
og forsøge at sætte mat. Det er dog
ikke nødvendigt at blive ultra-
skræmt, og om ikke andet regnede
jeg med, at 17. e4 var en fornuftig
reaktion. F.eks. 17... Lg4 18. f3 Lh3
19. f4, og Hvid vinder terræn. Men
måske står Sort okay efter 17... Dxd1
18. Tfxd1 f6, eller måske endda 17...
Dg6 med ideen h5-h4.
17. Sb3! Le6 18. Sbc5 Ld5 19. Lxd5

Dxd5 20. Da4!

Efter at have fundet dette var jeg godt
tilfreds. Hvid truer direkte med 21.
Sxb7 og bondegevinst, og jeg kun-
ne ikke se, hvordan Sort på nogen
fornuftig måde skulle dække det. På
20... Se5 kan man altid spille 21.
Sxe5 Lxe5 22. Sd3 med god sprin-
ger mod dårlig løber, hvis 21. Dxa7
ikke går. Og efter 20... b5 21.Db3
har Sort problemer i c-linjen.
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20... Sa5?

Dette er dog heller ikke løsningen.
21. Sa6! bxa6 22. Txc7

Hvid står mere eller mindre til ge-
vinst pga. Sorts svage bønder. Ja-
cobs kropssprog signalerede det
samme, og fortsættelsen bliver et
forsøg på at skabe noget angreb på
kongefløjen, som det var tydeligt, at
han heller ikke selv troede på.
22... Sb7 23. Dxa6 Sd6 24. Tfc1 De4

25. T1c2 h5 26. Dc6 Df5 27. Df3

En praktisk beslutning. Hvid har sik-
kert endnu bedre træk, men dron-
ningafbytning er trods alt ikke sær-
lig attraktivt for Sort, og Jacob kol-
lapser nu helt.
27... Da5?! 28. b4 Da4 29. Dxh5 Tb5

30. Dh4 Te8 31. Dxd4 Tb6 32. Dd5 Tf8

33. Da5 1-0
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Landsholdsklassen, 7. runde – fra venstre partie
Jacob Aagaard - Simon Bekker-Jensen, Lars Scha
Rasmussen - Jens Kristiansen.
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I diagrammet side 21 er der (mini-
mum) 7 træk, der vinder for Hvid
her, bl.a. 27. Lc2 Dxc2 28. Txd5.
Derefter anbefaler computeren 28...
Sc6 29. Se4 Dxe4, hvilket siger lidt
om Sorts problemer. I partiet fik Mads
dog kæmpet sig til en halv efter...
27. Lxb5 Te6 28. Ld7 Tb6 29. Lh3 Sc4

30. Sf1 Sb2 31. Td2 Sd3 32. Te3 c4

33. Lf5 gxf5 34. Tg3† Tg6 35. Txg6†

fxg6 36. Dxg6† ... og evig skak.  ½-½

Lars Schandorff vandt derimod sit
tredje parti i træk ved at slå Anton-
sen, og endelig lykkedes det Seegert
at komme på tavlen med en remis.
Han havde nok frygtet, det ville ende
med udelukkende nuller, så det var
et kæmpe smil, der mødte mig, da
han kom hen og fortalte, hvordan
det var gået!

Dermed overtog jeg føringen, et
halvt point foran hele seks(!) spil-
lere. Og for første gang i turnerin-
gen lykkedes det at bevare en udelt
føring næste dag, da jeg efter endnu
et rigtig langt og udmattende parti
kunne trække mig sejrrigt ud af
8. runde med sort mod Simon Bek-
ker-Jensen, faktisk igen efter at have
spillet udmærket. Antonsen slog til-
bage med en sejr over Skytte, da han
fik følgende kombination ind:

Rasmus Skytte
Århus/Skolerne (2405)
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Mikkel Antonsen
Næstved (2449)

37. Txf6! Sxf6 38. Lxe5†

Stillingen falder sammen som et
korthus.
1-0

Mads vandt junioropgøret, om end
efter en noget vaklende åbning, og
endelig slog Steffen også til mod
Aagaard (se det med vinderens egne
kommentarer). Endnu en gang en
utrolig masse kampskak, hvor der
igen blev rykket godt rundt på stil-
lingen.

Bedst når det gælder?
Før sidste runde var jeg var således i
front med +3, foran Steffen og Mads
med +2, hvorefter der fulgte en
gruppe på tre med +1. Dermed var
der lagt op til et topopgør i form af
Steffen mod undertegnede, mens
Mads burde være på en svær opgave,
da kravet var sejr med sort mod
Aagaard. Imidlertid havde han jo
hidtil scoret 100% mod GM’ere...

Vi skal se det parti, som jeg egent-
lig lige fra starten havde glædet mig
mest til:

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2535)

Steffen Pedersen
Sydøstfyn (2427)

Skotsk / C47

Rutinen er ved at være på plads, og
jeg bliver ikke længere særlig ner-
vøs til kampe som disse. Faktisk er
det min opfattelse, at jeg meget ofte
klarede mig dårligt i de afgørende

partier før i tiden. Det billede har
ændret sig totalt de seneste år! Ikke
desto mindre prioriterede jeg at føle
mig på hjemmebane, så:
1. e4

Samtidig bør Steffen være bedre
kendt udi d4-halløj.
1... e5

En gevaldig overraskelse. Jeg havde
klart forventet en eller anden sicilia-
ner, evt. Caro-Kann. Heldigvis hav-
de jeg også en overraskelse i ærmet.
2. Sf3 Sc6 3. d4!?

Og der kom den! Før i tiden spillede
jeg udelukkende skotsk, indtil jeg
opdagede, hvor dejlig en åbning
spansk er.
3... exd4 4. Sxd4 Sf6

4... Lc5 er det andet hovedtræk.
5. Sc3 Lb4 6. Sxc6 bxc6 7. Ld3 d5 8.

exd5 cxd5 9. 0-0 0-0 10. Lg5 c6 11.

Df3
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Det her har jeg spillet et utal af gange,
om end det er ved at være en del år
siden.
11... Ld6

En variant jeg overhovedet ikke
havde genopfrisket, for jeg huskede
den som utroligt remisagtig. Det for-
klarer forresten samtidig mit gamle
fravalg af denne åbning, for jeg spil-
lede den for at vinde. 11... Le7 hol-
der lidt flere brikker på brættet – men
til gengæld ville jeg trods alt have
været lidt forberedt på det.
12. Lxf6

At spille et tårn til e1 er mere nor-
malt, kunne jeg trods alt godt huske.
Til gengæld får man ikke nødven-
digvis noget af det samme som i par-
tiet.
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Foto: Thomas Hauge Vestergård.

erne Steffen Pedersen - Mads Andersen,
andorff - Mikkel Antonsen, samt Allan Stig
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12... Dxf6 13. Dxf6 gxf6 14. Se2

Sort har løberparret, men kronisk
svage bønder på kongefløjen, og
Hvid kan også ofte begynde at prikke
lidt til sorts c- og d-bønder ved at
spille c4. Det gør, at stillingen er i
balance. Jævnligt ender det med
uligefarvede løbere.
14... Le5

Måske forhastet. 14... Tb8 er mere
normalt, men Steffen lurede selvføl-
gelig på ideer med a5-a4.
15. Tab1
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15... Td8

Igen et træk under mistanke. Det er
ikke givet, at tårnet skal stå her, ej
heller at det er dets ‘tur’ til at blive
flyttet. En af de forventede fordele
ved valget af denne åbning: Sort er
på udebane, må tænke, og kan hur-
tigt lave små unøjagtigheder – sær-
ligt fordi han har behov for at spille
på gevinst, mens jeg ikke behøver at
tænke alverden og formentlig kan
klare mig med en remis.
16. f4

Selvfølgelig en svækkelse, men ikke
et træk, som Hvid generelt er bange
for at spille her. Det åbner også mu-
ligheden for et tårnløft til 3. række.
Ulempen ved 16. Sg3 Tb8 17. b3 er
svækkelsen af c3-feltet, som Sorts
løber kan udnytte. 17. c3 er ikke
uspilleligt, men normalt ikke en del
af Hvids plan, for det efterlader mere
oplagte angrebspunkter og binder et
tårn til b-bonden.
16... Lc7 17. Sg3 c5 18. b3

Først nu, hvor Sort har forpligtet sig
med c5.
18... Tb8 19. Tbd1 La5

Steffen havde hidtil spillet forholds-

vis hurtigt, men dette træk kostede
over en halv time på uret. Er dog
faktisk igen en smule suspekt. Jeg
havde regnet med 19... c4 20. Le2
og stillingen er nok stadigvæk i ba-
lance. Derimod gav 20. bxc4 dxc4
21. Lxc4 Txd1 22. Txd1 Tb4 Sort
fint spil pga. løberparrets styrke (men
endelig ikke 22... Lxf4 23. Td8† Kg7
24. Sh5† og Lf4 falder).
20. h3

Forbereder c4. At spille det straks
ville blive besvaret med Lg4. Com-
puteren siger dog, at 20. Lf5 er en
mulig forbedring.
20... Lb7?

Bedre var 20... Le6! for at forberede
c4, men så skal man dog have styr på
21. Sh5.
21. Kh2

21. Sh5 straks var måske mere præ-
cist, men Hvid står behageligt nu og
har 40 minutter mere på uret.
21... Lc6 22. Sh5 Td6 23. Tf3

Truer manøvren 23... Tg3-g7.
23... Kh8 24. Tg3 Tg8
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Jeg havde haft tid til at følge en del
med i Jacob Aagaard - Mads Ander-
sen, og på dette tidspunkt lignede
det efter min vurdering Hvid gevinst,
og – vigtigere – i hvert fald ikke sort
gevinst. Samtidig var jeg efterhån-
den så glad for min stilling, at jeg
tænkte, vi enten stoppede her eller
spillede det helt ud. Der var trods alt
også præmie og placering på spil for
Steffen. Derfor ledsagede jeg...
25. Tg4

... med et remistilbud, som Steffen
tog imod efter lidt overvejelse. Hvid
truer først og fremmest med at spille
Th4. Lidt varianter:

a) 25... Ld7 26. Txg8† (26. Th4 f5
27. Sg3 Tdg6 tillader modspil) 26...
Kxg8 27. Le4 (måske 27. g4!?) med
fordel, f.eks. 27... Lc6? (bedre 27...
d4) 28. Lxd5 Lxd5 29. Txd5 Txd5
30. Sxf6† Kg7 31. Sxd5.
b) 25... Txg4 26. hxg4 åbner h-lin-
jen for Hvid.
c) 25... Tg6!? 26. Sg3 (men ikke 26.
Lxg6? hxg6 27. Sg3 f5, og tårnet er
ude af spil) var en mulighed.
½-½

Så var jeg minimum sikret omkamp,
og kunne endda lige nøjagtig nå med
til delegeretmødet, hvor det dog i
starten var svært ikke at fokusere
mest på afslutningen af partiet mel-
lem Aagaard og Mads. Mads var, li-
gesom de fleste af os andre, røget
ind i en variant, som Aagaard kendte
bedre. Sort havde vist chancen for at
få en fin stilling, men da den blev
forpasset, så det ud til, at Jacob kørte
pointet sikkert i hus. Det var selvføl-
gelig lidt en bet for den unge herre,
men han leverede stadigvæk et fint
resultat, og fik markeret sig som en
seriøs kandidat til fremtidige DM-
titler! For Aagaard må slutresultatet
være skuffende, særligt fordi han i
mange kampe var godt på vej til
mere, men trods alt en rar måde at
skyde turneringspausen i gang på.
PS: Tak for hjælpen!

Simon Bekker-Jensen var nok en
gang den ene part i rundens længste
parti, der blev på hele 88 træk – ét
mere end i hans parti mod Mikkel
Antonsen, men denne gang var det
dog Lars Schandorff, der kæmpede
for at få et helt point i hus. De havde
begge en turbulent turnering, men
afslutningen blev mere rolig, efter-
som de til sidst måtte dele.

Steffen Pedersen var feltets mest
solide spiller og kunne som den ene-
ste trække sig ubesejret ud af turne-
ringen. Det rakte til en delt anden-
plads sammen med Antonsen, der
gav et sidste ‘hjul’ til Seegert og
derved fik en fin afslutning på en
udmærket turnering. Til Kristian
Seegert er der kun at sige: Kom igen!
Jeg synes nu egentlig, han alt i alt
gjorde en fin figur på trods af resul-
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tatet. Et andet udfald i 1. runde kunne
nemt have gjort en stor forskel.

Rasmus Skytte havde ikke nogen
frygtelig god turnering, men fik da
også endelig en sejr i sidste runde, i
et parti som fortjener et diagram:

Jens Kristiansen
BMS Skak (2439)
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Rasmus Skytte
Århus/Skolerne (2405)

Læg mærke til, at Hvid har slået en
del over mod dronningefløjen med
sine bønder! Partiet sluttede med...
40. Td6† Kg5 41. hxg3 hxg3 42. Txb6

Txd7 43. Txd7 Th8 44. Td5†!

Eneste træk der vinder – men det gør
det til gengæld i stor stil. Samtidig
en træls afslutning for Jens Kristian-
sen, der ellers satte et flot præg på
turneringen!
1-0

Selv er jeg selvfølgelig vældig glad
for at have forsvaret DM-titlen, selv
om det ikke var med en imponerende
præstation. Forudsætningerne derfor
var nu heller ikke særlig gode, da
jeg måtte bruge ufattelig meget tid
på at genopfriske og opdatere reper-
toiret og endda havde noget studie-
halløj, som stjal noget tid med de
første par dage. Med en kondition,
der endnu ikke var helt i top, gav-
nede begge dele næppe min ‘blun-
derkvotient’, for efter egen opfattelse
røg der et ekstra halvt point tre gange
på den konto. Heldigvis var det en
utrolig gruppe, hvor vi slog hinan-
den på kryds og tværs, og i det mind-
ste fik jeg vel vist lidt fightervilje.
Derudover var jeg faktisk også den
eneste, der besejrede en anden end
Seegert med sort.

De sidste ord
Afslutningsvis vil jeg gerne pointere,
at jeg stadigvæk synes, det er umå-
delig dårlig stil, at DSU ikke giver
medaljer, pokaler eller lignende, når
man vinder DM, hvad enten det er
hold eller individuelt. Til gengæld
vil jeg gerne sende en ros og tak til
de to turneringsledere i landsholds-
klassen, Steen Juul Mortensen og

Vagn Lauritzen, for det synes jeg
egentlig ikke bliver gjort ofte nok,
og de havde vel at mærke fuldt styr
på tingene og var gode til at holde ro
etc. trods de hårde vilkår. Super kla-
ret!

Tilbage er der kun at sige: Én gang
er ingen gang, to gange er to gange –
og tre gange er et mønster...

Turnerings-

lederne

Med Steen Juul
Mortensen og
Vagn Lauritzen
var der styr på
landsholdsklassen.

Veteran-

mesteren

Sven Michelsen,
Esbjerg, blev en sikker
vinder af veteranklassen
og lykønskes af
stævneleder Poul
Jacobsen.

Lyn-

mesteren

DM i lynskak havde 96
deltagere, og finalen blev
vundet 1½-½ af Peter
Heine Nielsen over
Andreas Wiwe.

Junior-

mesteren

Som kandidatklassens bedstplacerede
spiller under 20 år tog Bjørn Møller
Ochsner, Århus/Skolerne, junior-
danmarksmester-titlen.

Foto: Niels Erik Nielsen.

Foto: Sigfred Haubro.

Foto: Niels Erik Nielsen.
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Stillingens klart bedste træk! Min
plan med det var 27. Sf3 efterfulgt
af slag på c7. Trækfølgen med Kg2
først gør f.eks. et Tac8 dårligere, da
a6 hænger.
26... h5 27. Sf3 Ld6 28. Lxc7 Lxc7 29.

Dxc7 Se4 30. Dd7 Dg6

Slutspillet efter 30... Dxd7 31. Txd7
Tad8 32. Tb7 Td6 33. Sd4 giver
meget lidt håb.
31. Tc6 Sf6 32. Db7 Teb8 33. Dc7 Te8

34. Tdd6 De4 35. Td4 Df5 36. Tc5 Db1

37. Tf4

37. Sg5 er samme plan i marginalt
mere korrekt trækfølge, f.eks. 37...
Tf8 38. Tf4 Tad8 39. Txf6 gxf6 40.
De7 Dg6 41. Se4 f5 42. Sf6† Kg7 43.
Tc6 Kh8 44. De5, og Hvid vinder.
37... Da2 38. Sg5?

Tæt på et fejlfrit parti misser jeg det
oplagte 38. Txf6! gxf6 39. Df4 Tac8
40. Txh5 Tc2 41. Dxf6 Txf2† 42.
Kg1 Tg2† 43. Kh1, og Hvid sætter
mat.
38... Tf8

38... Txe3 vurderede jeg i partiet til
at være bedste chance. Hvid vinder
dog stadig, bl.a. med det meget ele-
gante 39. Tfc4! bxc4 (39... Tf8 40.
Tc2 Dxa3 41. fxe3, og Hvid har et
tårn ekstra) 40. Dxf7† Kh8 41. Tc7
Tg8 42. Dxf6! Dc2 43. Txg7 Txg7
44. Df8† Tg8 45. Dh6† Dh7 46.
Dxh7 mat!
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39. Txf6! gxf6 40. Df4 Db2

Alt vinder for Hvid, mere modstand
gjorde dog 40... Tfc8 41. Tf5 Tc6
(41... fxg5 42. Txg5† Kf8 43. Dd6†
Ke8 44. Tg8 mat!) 42. Se4 Kf8 43.
Sxf6 De6 44. Dg5 Tac8 45. Sh7†
Ke8 46. Te5 med dronninggevinst.
41. Se4 Kg7 42. Txh5 1-0

Kandidatklassen

Forhåndsratingen lagde op til et tæt
opgør i kandidatklassen mellem
klubkammeraterne og navnebrød-
rene Jacob Carstensen og Jakob
Aabling-Thomsen fra Brønshøj
Skakforening. Med 3 point til hver
efter en indbyrdes remis i 4. runde
var spændingen intakt, men så gik
det rent galt for Aabling-Thomsen,
der tabte de tre sidste partier, mens
Carstensen efter sejre i 5. og 6. runde
over de hidtil ubesejrede John Filip
Rendboe og Niels Nørskov Laursen
kunne sikre oprykningen med remis
i sidste parti mod Thomas Schou-
Moldt, Allerød.

Jacob Carstensen vandt også kan-
didatklassen i 2008, men trods en
fin præstation i landsholdsklassen
2009 med 5 point af 9, måtte han
tilbage i kandidatklassen, da ratin-
gen ikke rakte til en plads i den luk-
kede 10-mands gruppe, der blev
genindført i 2010. Men en periode
helliget skak har givet resultater, især
IM-normen ved NM på Island, så det
virker ikke usandsynligt, at han bi-
der sig fast denne gang.

Foto: Sigfred Haubro.

Jacob Carstensen – vinder af kandidat-
klassen for anden gang.

Jacob Carstensen

kommenterer:

Jacob Carstensen
Brønshøj (2357)

Bjorn Møller Ochsner
Århus/Skolerne (2251)

Katalansk / E05

1. d4 Sf6 2. c4 e6

Overraskende, Bjørn spiller ellers
altid Kongeindisk.
3. g3

Jeg lægger op til katalansk, en åb-
ning, der ikke er så let at spille mod.
Selv om Bjørn naturligvis var for-
beredt.
3... d5 4. Sf3 Le7 5. Lg2 0-0 6. 0-0 dxc4

7. Dc2 a6 8. Dxc4 b5 9. Dc2 Lb7 10.

Ld2 Le4 11. Dc1 Sbd7 12. La5 Tc8 13.

Sbd2 La8 14. Dc2

Avrukh anbefaler 14. a3. Et mere
fleksibelt valg. Jeg vælger hoved-
varianten, som jeg selv har mødt flere
gange med sort!
14... De8 15. b4 Ld6

Måske 15... Sd5 16. a3 f5.
16. Tac1 e5 17. Sxe5!

Eneste vej til fordel. Trækket er ikke
spillet før, og et par stormestre har
valgt forkert, f.eks. gav 17. dxe5
Sxe5 18. Sxe5 Lxg2 19. Kxg2 Dxe5
20. Sf3 De7 21. Sd4 Tfe8 en pro-
blemfri remis til Sort i Ponomariov -
Pelletier.
17... Sxe5

Efter 17... Lxg2 18. Sxd7 Lxf1 19.
Sxf6† gxf6 20. Sxf1 har Sort en
kvalitet for en bonde, men også en
elendig stilling.
18. Lxa8 Txa8 19. dxe5 Dxe5 20. Sf3

De7 21. a3 Tfe8 22. Sd4 Dd7 23. Dc6

Hvids plan med Ld2-a5 er vellyk-
ket. Pres på både a6 og c7 giver en
stor fordel. Sort har det svært, og
vejen ud af problemerne må være at
finde den rigtige måde at ofre en
bonde på.

23... Dg4 24. Tfd1 Lf4?

En fejl i en svær stilling. Com-
puteren angiver 24... Le5 25.
Sf3 Ld6 som det bedste for
Sort, hvilket meget godt illu-
strerer, at det er vanskeligt.
25. e3 Le5 26. Kg2!
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Slutstilling (20 deltagere):

1. FM Jacob Carstensen, Brønshøj (2357) 5½
2. Bjørn Møller Ochsner, Århus/Skol. (2251) 4½
3. Thomas Schou-Moldt, Allerød (2125) 4½
4. FM Ove Weiss Hartvig, Esbjerg (2219) 4½
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Skønhedspræmierne

Et klassisk siciliansk springeroffer
sikrede præmien for det mest sevær-
dige parti ved DM. Det blev spillet
af Ove Weiss Hartvig, som i kandi-
datklassen gav en officer for posi-
tionsfordel mod Martin Haubro og
fulgte det op med konsekvent an-
grebsspil.

Ove Weiss Hartvig
Esbjerg Skf. (2219)

Martin Haubro
BMS Skak (2022)

Siciliansk / B91

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

Sf6 5. Sc3 a6 6. g3 b5 7. Lg2 Lb7 8.

0-0 e6 9. Te1 Dc7 10. a4 bxa4

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

11. Sd5!?

Et klassisk offertema med den af

Hvid valgte opstilling mod sicili-
ansk. Om det objektivt er korrekt er
kun af teoretisk betydning, for i prak-
sis er det meget vanskeligt at forsvare
den desorganiserede sorte stilling.
11... exd5 12. exd5† Kd8 13. Lg5 Sbd7

14. De2 Kc8 15. Ta3! Kb8 16. Txa4 Sb6

17. Lxf6! gxf6

Sort taber materiale efter  17... Sxa4?
18. De8† Ka7 19. Dxa4, da19...
gxf6? 20. Sb5† koster dronningen.
18. De8† Dc8 19. Dxf7 Dc7 20. Te8†

Lc8 21. Sc6† Kb7 22. Sd8† Kb8

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

23. Tb4!!

Enkelt og stærkt. Efter 23... Dxf7 24.
Sxf7 hænegr både tårnet på h8 og
springeren på b6.
23... Ta7 24. Dh5 Lg7 25. Sc6† Kb7

26. Te7 Ld7 27. Txg7 Taa8 28. Lh3! Kc8

29. Txb6! Dxb6 30. Txd7!

Den sorte stilling er kollapset, og mat
kan ikke hindres.
1-0

Skønhedspræmien i basisklasserne
gik til Morten Rasmussen for ener-
gisk og præcist kalkuleret offerspil
mod Jan Oehmichen i Åben 5-run-
ders gr. 2.

Jan Oehmichen
Skødstrup (1868)

Morten Rasmussen
Skanderborg (1840)

Engelsk / A12

1. c4 c6 2. Sf3 d5 3. b3 d4

Efter dette ambitiøse træk bliver bon-
destrukturen benoni i forhånden.
4. g3 c5 5. Lg2 Sc6 6. 0-0 e5 7. d3 Le7

8. Sa3 Lf5 9. Sc2

Hvids naturlige plan er at vinde ter-
ræn på dronningfløjen, og Sort væl-
ger at udnytte sin terrænfordel i cen-
trum til straks at angribe Hvids
konge.
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9... h5!? 10. Ld2 h4 11. Tb1 hxg3 12.

fxg3 Dd7 13. b4 Lh3 14. b5 Lxg2! 15.

bxc6 Dh3 16. cxb7
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16... Lxf3!! 17. bxa8D† Lxa8 18. Tf2

Dxg3†! 19. Kf1

Da 19. hxg3?? tillader 19... Th1 mat!
19... Txh2 20. Txh2 Dxh2 21. Le3

Der er intet forsvar, heller ikke 21.
Tb8† Kd7 22. Txa8 Dh1† 23. Kf2
Lh4 mat!
21... Dh1†

Den hurtigste vej til matten var 21...
dxe3, men den valgte afslutning er
enkel og kraftfuld.
22. Lg1 Lg2† 23. Ke1 Dxg1† 24. Kd2

Lg5† 25. e3 Df2† 26. Kc1 Lf3 27. De1

dxe3 28. Tb8† Kd7 29. Da5 Dd2† 30.

opgivet.

Da 30. Dxd2 exd2† 31. Kb2 d1D
osv. var udsigtsløst.
0-1
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DM Odense 2011

... havde i alt 174 deltagere for-
delt i 10 grupper. Siden DM flyt-
tede fra skole til hotel har delta-
gerantallet udviklet sig således:

2004 Køge 244 delt.
2005 Køge 208 delt.
2006 Aalborg 195 delt.
2007 Aalborg 216 delt.
2008 Silkeborg 189 delt.
2009 Silkeborg 190 delt.
2010 Hillerød 198 delt.
2011 Odense 174 delt.

www. skak-dm.dk/2011
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Senior-DM 2011:

Af Niels Erik Nielsen

4. udgave af senior-DM blev afholdt
i Odense fra 21.-27. februar 2011 i
Bolbro Brugerhus med Læsefor-
eningen som vært. Klubbens for-
mand Jørn Moestrup og Peter Chr.
Grau havde lagt et stort arbejde i
forberedelserne, og allerede inden
det første træk blev udført, kunne
arrangørerne notere en succes, idet
36 tilmeldte var deltagerrekord. Det
var over dobbelt så mange som sid-

ste års udgave i Århus, der nærmest
havde karakter af at være et jysk
seniormesterskab. Selv om hoved-
landet heldigvis igen var rigt repræ-
senteret, betød stævnets centale pla-
cering, at der denne gang var mere
overensstemmelse mellem de frem-
mødte og det skakgeografiske land-
kort. Hver dag sørgede ledelsen i
Fyns Skak Union for, at der blev
sendt live fra de otte øverste brætter,

og der var rigtig mange, som fulgte
de gamle kæmper på internettet.

Der blev igen spillet i én stor
schweizergruppe, hvor styrketallene
lå i intervallet mellem 2300 og 1400.
12 spillere med over 2000 i dansk
rating gjorde samtidig senior-DM
2011 til det indtil videre stærkest
besatte. Det er også værd at notere,
at der var stor aldersspredning i fel-
tet. Et par stykker havde som 60-

Senior-DM, 3. runde – forrest Bent Sørensen hvid mod Jørn Moestrup, og bag dem Jørn Sloth hvid mod  Hasso Schütze.

DM for spille

– 

Foto: Niels Erik Nielsen.

Seniorernes større sty
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Senior-DM Odense 2011

1 Bent Sørensen, Nr. Sundby (2268) 6

2 Jørn Sloth, Nordre Skakklub (2279) 5

Jens Kølbæk, Nr. Sundby (2271) 5

Pouelsten Holm Grabow, Randers (2117) 5

Jørgen Hvenekilde, enkeltmedlem (2105) 5

Hasso Schütze, Allerød (2074) 5

7 Jørgen Jørgensen, Nr. Sundby (2257) 4½

Svend Aage Madsen, Randers (2056) 4½

Jørn Moestrup, Læseforeningen Odense (2041) 4½

Ib Lynæs Hansen, Sydøstfyn (1877) 4½

11 Poul-Erik Nielsen, Holstebro (2030) 4

Poul Erik Nørgaard Olesen, Nr. Sundby (2102) 4

Oluf Øe, Randers (2010) 4

Erik Holm Jacobsen, Vordingborg (1861) 4

Bjørn Laursen, Evans Vejle (1810) 4

Henning Nielsen, Sydøstfyn (1642) 4

17 John Zachariassen, Helsinge (1932) 3½

Martin Hansen, Midtfyn (1644) 3½

Leif Nørholm Jensen, Nordre Aarhus (1627) 3½

Cipriano Sande Caceres, Odense (1561) 3½

21 Peter Nielsen, enkeltmedlem (1619) 3

Finn Andersson, Randers (1400) 3

Arne Walther Larsen, Hvidovre (1725) 3

Finn Larsen, Randers (1712) 3

Flemming Preuss, Næstved (1892) 3

Vagn Skov Andersen, Horsens (1688) 3

Jens Rasmussen, Læseforeningen Odense (1656) 3

28 Kurt Ploug, Læseforeningen Odense (1665) 2½

Knud Aage Rasmussen, Odense (1767) 2½

Dennis Jespersen, Indslev (1627) 2½

31 John Erling Nielsen, Fredericia (1656) 2

Karl Aage Thomsen, Odense (1584) 2

Alfred Andersen, Frem Odense (1524) 2

Henning H. Rasmussen, Odense (1504) 2

35 Claus Børsen, Læseforen. Odense (1464) 1½

36 Christian Winther Hust, Læseforen. Odense (1457) 1

www. lfskak.dk/

årige akkurat ‘kvalificeret’ sig til at
være med, men de må dog siges at
være rene årsunger i sammenligning
med turneringens nestor, den 89-
årige Alfred Andersen, Frem.

2010-udgaven endte som man
kunne læse i Skakbladet nr. 3, 2010
med dødt løb mellem Bo Jacobsen
og Jørn Sloth, der delte titel og præ-
mier. Kun sidstnævnte stillede op i
Odense, hvor den forsvarende me-
ster var topseedet i et felt, der blev
ført an af fem jyder. Den jyske ‘se-
nior-mafia’ kom til at spille en ret så
dominerende rolle, således havde fire
af dem inden sidste runde stadig
mulighed for at hjemtage DM-titlen.

Det svage punkt
Når øverste halvdel lægger ud mod
nederste, er der som regel dømt mas-
sakre, og de topseedede svigtede da
heller ikke. Sloth var klar til at smadre
kongestillingen efter Sorts 16... dxe5:

Arne Walther Larsen
Hvidovre (1725)

��������
�����	�	
	�����	�
���
����

�
�����
�������

����
�
��������

Jørn Sloth
Nordre Skakklub (2279)

re over 60 år er blevet en succes

og Bent Sørensen sikker mester.

rke
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17. Sxf7! Kxf7 18. d6 Lxf3?

Taber på stedet, eneste mulighed var
18... exd6 19. Lxb7 Tb8, men Hvid
har de bedste udsigter efter 20. Lc6.
19. Dxf3† Kg8 20. dxc7 Dc8 21. Sd5

Sf5 22. Sxb6 1-0

Et brandparti
Gennem hele ugen blev der kæmpet
hårdt om pointene, og det foregik i
en dejlig afslappet atmosfære, som
tydeligt bar præg af, at her var tale
om modne mænd, der for længst
havde lagt ungdommens eventuelle
unoder bag sig.

Remisprocenten holdt sig på et re-
lativt lavt niveau, hvor fredsviljen
var større i toppen end i bunden. Jørn
Sloth gik ubesejret igennem de syv
runder, og ved Senior-DM i Næst-
ved 2009 rakte 5 point til en udelt
førsteplads. Det var ikke tilfældet
her, og forskellen på dengang og nu
hed primært Bent Sørensen, Nørre-
sundby. Formanden for senior-
skakken her til lands var virkelig i
sit es, han vandt fem partier og spil-
lede de to øvrige remis. Den største
udfordrer til det jyske hegemoni var
6. seedede Jørgen Hvenekilde. Som
den eneste havde det københavnske
håb i 4. runde reelle muligheder for
at stikke en kæp i Bent Sørensens
ellers velsmurte hjul:

Bent Sørensen

kommenterer:

Jørgen Hvenekilde
Enkeltmedlem (2105)

Bent Sørensen
Nr. Sundby (2268)

Bogoindisk / E11

1. d4 d5 2. Sf3 e6 3. c4 Lb4† 4. Ld2 a5

5. a3 Lxd2† 6. Sbxd2 Sf6 7. Dc2 Sc6 8.

e3 0-0 9. Le2 De7 10. Tc1! e5

Strategisk ønsker jeg at gennemføre
dette træk, men jeg er for utålmodig.
Jeg kunne have forberedt det med
Ld7 og et tårn i c-linjen. Med tårnet
på c1 har Hvid kig på feltet c7, som
let bliver svagt, når springeren pla-

ceres på c6, hvorfra den gerne skal
videre.
11. cxd5 Sxd5

Her var 11... Dc5 et stærkt træk, men
det så ingen af os, hverken under el-
ler efter partiet.
12. e4 Sf4 13. d5 Sxg2† 14. Kd1 Sd4

15. Dxc7 Ld7 16. Sxd4 exd4 17. Tg1

Tfc8 18. Dg3 La4† 19. b3
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En stilling, jeg havde set frem til med
en vis optimisme.  Først efter partiet
erfarede jeg, at optimismen var ube-
grundet. 19... Dxa3 besvares meget
enkelt med 20. Tb1, så derfor må jeg
fortsætte med ...
19... Txc1† 20. Kxc1 Dxa3† 21. Kb1

g6

Springeren er tabt. Jeg vælger på
forhånd at dække mattruslen på g7
for at afvente, om Hvid slår sprin-
geren med tårnet eller dronningen.
Kun Fritz kan finde på at spille 22.
bxa4 Db4 23. Sb3 Se3 24. Kb2!
22. Txg2 Tc8 23. Lc4?
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Ratingpræmier:

I ratinggruppe1 (1950-1700) gik
Erik Holm Jacobsen, Vording-
borg, ind til sidste runde med et
halvt points forspring til de nær-
meste forfølgere, men her måtte
han se sig slået af Jørgen Hvene-
kilde, og det udnyttede Ib Lynæs
Hansen, Sydøstfyn, der med en
sejr over John Zachariassen, Hel-
singe, strøg forbi.

Ratinggruppe 2 (1699-1600)
blev vundet af Henning Nielsen,
Sydøstfyn, der måtte kæmpe for
remisen mod Cipriano Sande
Caceres, Odense Skakklub, for
hvem pointdelingen dog i sidste
ende var nok til at sikre præmien
i ratinggruppe 3 (1599-1400).

Præmietagerne

– fra venstre

Cipriano Sande,

Poulsten Holm

Grabow, Jørn Sloth,

Jens Kølbæk,

Bent Sørensen

med DM-pokalen,

Ib Lynæs Hansen og

Henning Nielsen.

�

Foto: Niels Erik Nielsen.
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Nu er jeg med i kampen igen. Det
rigtige var 23. Tg1, da 23... Tc3 be-
svares med 24. Db8 Kg7 25. De5 f6
26. Dxd4
23... Db4 24. f4 b5
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25. Ka2?

Tabstrækket. Dh3 ville være et ube-
hageligt træk for mig. Efter Tc5 er
stillingen meget kompliceret.
25... bxc4 26. bxc4 Txc4 27. Sxc4

Dxc4† 28. Ka3 d3! 29. Tb2 Lb5 30.

Txb5 Dxb5 31. Dh3 Dc5†

Et parti, hvor jeg havde den fornødne
medvind.
0-1

Også i år var Hvenekilde således in-
volveret i turneringens mest spekta-
kulære parti, men ganske som det
var tilfældet mod Bo Jacobsen i fjor,

trak københavneren det korteste stå.
Med gevinsten bragte Bent Søren-

sen sig på omgangshøjde med klub-
kammeraten Jens Kølbæk og Pouel-
sten Holm Grabow, Randers, der var
fælles om kun at have afgivet et halvt
point efter de fire første runder. For
to år siden førte Grabow senior-DM
inden sidste runde, hvor han tabte til
Jørgen Jørgensen og måtte se sig
overhalet af Jørn Sloth. Grabow var
også godt spillende i Odense, her
omsætter han i 3. runde sin fordel til
en klar gevinststilling. Sorts sidste
træk var 21... h6:

Erik Holm Jacobsen
Vordingborg (1861)
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Pouelsten Holm Grabow
Randers (2117)

22. h4! Dxh4 23. Dxe5 Tfd8 24. Ld5

Sd3 25. Txd3! Lxd3 26. Txf7 1-0

Grabow fulgte Bent Sørensen som
en skygge turneringen ud. Den 5.
seedede DM-outsider mødte i de re-
sterende runder de fire 2200-folk
over sig, men da samtlige opgør
endte remis, blev det heller ikke i
Odense 2011, han strøg til tops. Gra-
bow kan dog allerede nu godt be-
gynde at varme op til næste år. Han
har nemlig i dagene 11.-17. februar
fordel af hjemmebane, idet Randers
er hjemby for senior-DM 2012.

Vandt nøgleopgøret
Dinosaur-divisionsspillerne fra Nør-
resundby havde halvdelen af deres
daværende Skakliga-mandskab til
start i Odense. Det resulterede i to
interne klubopgør, og Bent Søren-
sen var part i begge. Det første stod
mod Jens Kølbæk i 5. runde.

Bent Sørensen

kommenterer:

Bent Sørensen
Nr. Sundby (2268)

Jens Kølbæk
Nr. Sundby (2271)

Polsk / A05

1. Sf3 Sf6 2. g3 b5 3. Lg2 Lb7 4. 0-0 e6

5. d3 Le7 6. e4 0-0 7. e5 Sd5 8. Sd4 b4

9. c4 bxc3 10. bxc3 c6
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For 48 år siden...
Det var dengang i juli 1963, at Danmark vandt
'Den lille Ungdomsolympiade' i Haag foran
prominente skaklande som Vesttyskland, Holland
og England. Billedet, som blev bragt på forsiden
af Skakbladets septembernummer, viser de glade
vindere. De fire talentfulde spillere scorede alle
mindst 5 point af 7, og Bent Sørensen på 4.
brættet var topscorer med hele 6½ point  af 7. Ved
senior-DM 2011, næsten et halvt århundrede
senere, viste Sørensen, Sloth og Kølbæk stadig
fremragende skak. Også N. Kjær Larsen nåede at
sætte sit præg på dansk skak, for i 1961 fremsatte
han som formand for 5. hovedkreds det forslag,
der førte til divisionsturneringen, og som formand
for Dansk Skak Union 1963-65 indførte han den
koordinerede EMT, som den dag i dag er
grundpillen i det danske turneringsliv, og tog
desuden initiativet til at stifte Støtteforeningen.

Ungdomslandholdet anno 1963 – forrest (med pokalen) Mogens

Moe og Jørn Sloth, og bag dem fra venstre Bent Sørensen, Jens

Kølbæk og holdlederen N. Kjær Larsen.



Sort påtager sig nu en ualmindelig
dårlig bondeformation i centrum,
som ikke kan ændres de næste mange
træk. 10... Sc6 og 10... Dc8 var al-
ternative muligheder.
11. Db3 Dc7 12. La3!

De sorte felter bliver nu for alvor
svage.
12... a5 13. Lxe7 Sxe7 14. Te1 a4 15.

Dd1 f6 16. exf6 Txf6 17. Sd2 Sf5 18.

Se4 Tf8 19. Sxf5 Txf5 20. Tb1!

Det står nu klart, at en af konsekven-
serne af Sorts 2... b5 er, at Hvid har
fået en god b-linje.
20... Taa5 21. Tb4 Sa6

Sort opgiver med rette at forsvare a-
bonden og affinder sig med, at Hvid
har en sund merbonde.

22. Txa4 Txa4 23. Dxa4 Ta5 24. Db3

Lc8 25. d4 h6 26. Lf1 Tf5 27. Da3 Sb8
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Jeg synes, stillingen fortjener et dia-
gram. Sort er presset tilbage på bag-
linjen og vælger at give endnu en
bonde. Med to merbønder og en god
stilling skulle det være let, men Jens
er en kæmper.
28. Tb1 c5 29. Sxc5 Sc6 30. Ld3 Tf8

31. Db2 Dd8 32. De2 Df6 33. Se4 De7

34. a4 Da3 35. Lb5 Sd8 36. Db2 De7

37. a5 Lb7 38. Te1 d6 39. Lf1 Sf7 40.

Lg2 La8 41. h4 Kh8 42. a6 Da7 43.

Da3 Td8 44. Da5 Ld5 45. Tb1 Da8 46.

a7 Kh7 47. Dc7 Tc8 48. Dxf7 Lxe4

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

49. Tb7! Lxb7 50. Dxb7?

Svært at kritisere et træk, der får
modstanderen til at opgive, men vi
overså begge 50... d5. Efter 51. Db1
Kh8 52. Db6 har Hvid stadig en klar
gevinststilling, men han skulle have
spillet 50. Lxb7! Dxa7 51. Le4†.
1-0

Rene finaleopgør
Inden sidste runde var situationen
den, at Bent Sørensen havde et halvt
points forspring til en forfølgertrio.
De mødtes indbyrdes, og parringerne
hed: Bent Sørensen - Jørgen Jørgen-

sen og Jørn Sloth - Pouelsten Holm
Grabow. Bent Sørensen fjernede selv
enhver tvivl om mesterskabets pla-
cering ved sikkert at vinde over klub-
kammeraten. Det andet topopgør
endte remis, og dermed kunne Jens
Kølbæk med en sidste-runde-sejr
over Oluf Øe, Randers, nå på om-
gangshøjde med de foranliggende.
‘Køllefar’ har altid været kendt og
frygtet for at få meget ud af lidt, og
at han langt fra har glemt kunsten,
måtte indtil da ubesejrede Oluf Øe
også sande. Vi kommer ind efter
Sorts 34... Kf6:

Jens Kølbæk
Nr. Sundby (2271)
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Oluf Øe
Randers (2010)

35. bxa4

Forholder Hvid sig afventende, bry-
der Sort stillingen op med g5.
35... Txa4 36. Tb3 Tba7 37. a3 Kg6 38.

Kg2 Kh7 39. Kh2 Tc4! 40. Tc3 Tb7 41.

Txc4 dxc4 42. d5 Tb3 43. Dg1 e3 44.

Tc2 cxd5 45. c6 Dg6 46. Te2 Dxc6 47.

Txe3 Tb2† 48. Kh3 Dg6 49. Dd1 d4!

0-1

Projektet lykkedes, idet Sloth og
Grabow blev henvist til henholdsvis
tredje-og fjerdepladsen på dårligere
korrektion.

I 1963 vandt Danmark ‘Den lille
Ungdomsolympiade’, og her bestod
holdet af Bent Sørensen, Jens Køl-
bæk, Jørn Sloth og Mogens Moe.
Knap 48 år senere sikrede de tre først-
nævnte sig guld, sølv og bronze ved
senior-DM, så der er bestemt stadig
liv i den gyldne årgang!

Senior-danmarksmestre:

2008: Bjørn Brinck-Claussen,
Brønshøj Skakforening

2009: Jørn Sloth, Ringkøbing
2010: Bo Jacobsen, Århus/

Skolerne og Jørn Sloth,
enkeltmedlem

2011: Bent Sørensen,
Nørresundby Skakklub

... SENIOR-DM

Bent Sørensen runder af:

Som leder af seniorskakken glæ-
der det mig, at der var rekordstort
deltagerantal på 36 til DM i
Odense. Tak til Læseforeningen
for et veltilrettelagt og godt gen-
nemført arrangement. Der ligger
nu en stor udfordring til Randers
Skakklub for at leve op til det,
når vi mødes i februar til næste
års senior-DM.

Personligt var det for mig en af
de rigtig gode turneringer. Efter
halvdårlige resultater i de tre tid-
ligere DM’er lykkedes alt for mig
her. Sejre over Hvenekilde, Køl-
bæk og Jørgen Jørgensen er en
overbevisende sejrsrække, som
mine konkurrenter slet ikke kun-
ne leve op til. Som det fremgår af
mine partikommentarer havde jeg
mod Hvenekilde den fornødne
medvind, mens de øvrige gevin-
ster var mere regulære.

�
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v/ Steffen Pedersen

Den 41. internationale turnering i
Sarajevo, Bosna 2011, blev vundet
af georgieren Baadur Jobava. Det
er en klub med stolte traditioner, der
står bag (European Club Cup er
vundet flere gange). Den internatio-
nale turnering har vekslet lidt i for-
matet, men i år var det en åben tur-
nering, hvor man spillede med 3-
point system, sådan at en gevinst
talte 3 point og remis 1 point.

Jobava nåede som den eneste 21
point, tæt forfulgt af Hrant Melku-
myan (Armenien), Borki Predojevic
(Bosnien) og Mircea-Emilian Parli-
gras (Rumænien) med 20 point.

Rumæneren nåede med frem med
en fin angrebssejr i 9. (sidste) runde:

Mircea-E. Parligras (2626)

Kriszl Szabo (2512)

Dronninggambit  / D31

1. c4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 c6 4. e4 dxe4

5. Sxe4 Lb4† 6. Ld2

Den såkaldte Marshall-gambit har
altid fascineret mig. Der er vist
næppe fundet nogen sikker afkla-
ring på bondeofferet, men varian-
ten byder på rig mulighed for at
spille på gevinst for begge parter.
6... Dxd4 7. Lxb4 Dxe4† 8. Le2 Sa6

Dette er det mest normale, men Sort
har masser af andre muligheder.
Man skal f.eks. undersøge 8... Dxg2,
men 9. Lf3 Dg5 10. Se2 regnes som

farligt for Sort. Hvid har et kæmpe
udviklingsforspring, som pænt op-
vejer de mistede bønder. Et andet
træk er f.eks. 8... Sd7, der forbere-
der c6-c5 og muligheden for efter-
følgende at kunne rokere, men selv
om Sort får lov til det hele, så har
Hvid fortsat et pænt udviklingsfor-
spring. Således efter 9. Sf3 c5 10.
Lc3 Sgf6 11. Dd6!? Dc6 12. Dg3
0-0 13. 0-0-0 med lovende angrebs-
chancer for Hvid i Hodgson -
Schlosser, Bundesliga 1999.
9. La5

Hvid kan også vælge 9. Ld6, der
igen besværliggør Sorts rokade. En
kritisk fortsættelse synes at være 9...
Dxg2 10. Dd2 (10. Lf3 Dg5 er nu
ikke så attraktivt, da Sort også har
a5 til damen) og nu noget i stil med
10... Sf6 (10... Dxh1? 11. 0-0-0 e5
12. Lxe5 f6 13. Lf3 med klar for-
del) 11. Lf3 Dg6 12. 0-0-0 e5! 13.
Lxe5 Le6 14. Se2 Df5.
9... b6

En anden mulighed er først at spille
9... f6. Pointen er, at efter 10. Sf3
b6, så er 11. Dd6 ikke længere far-
ligt, idet Sort blot spiller 11. Dd6
Se7 12. Lc3 Lb7.
10. Dd6!
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10... Ld7

10... bxa5? besvares med 11. Td1
f6 12. f3, og Sort kan ikke holde c6
dækket.
11. Lc3 f6 12. Sf3 e5?!

Dette synes ikke at være strengt nød-

vendigt. Jeg kan bedre lide 12...
0-0-0 med det samme.
13. 0-0! 0-0-0

Sort kan ikke tage løberen på e2 pga.
13... Dxe2 14. Tfe1 Dc2 15. Sxe5.
14. Tfe1

14. Da3 Kb7 15. Tfe1 var en anden
attraktiv mulighed.
14... Df5

14... c5? er umiddelbart oplagt, da
Sort skaber plads til at kunne trække
damen tilbage langs den hvide dia-
gonal, og Hvids dame er udsat, men
den slags er der ikke tid til. Hvid
svarer 15. Sxe5! fxe5 16. Lf3 Dg6
17. Dd5.
15. c5!

Bønder er jo ikke noget, der spilles
om i den her variant.
15... Kb7

15... Sxc5 16. Sxe5! Dxf2† 17. Kh1!
Le8 18. Lg4† f5 19. Df8 med stor
fordel for Hvid. Partifortsættelsen
er dog ikke nogen større opmuntring
for Sort.
16. Lxa6† Kxa6 17. cxb6 axb6 18.

Tad1 Sh6

Så kom den da endelig i spil, men
nu er det for sent.
19. Dc7 Sf7
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20. a4!

Herefter spiller Hvids træk nærmest
sig selv.
20... c5 21. a5 bxa5 22. Lxa5 De6 23.

Ta1 Tc8 24. Lc3† Kb5 25. Db7† 1-0

– Spil skak online på Dansk Skak Unions egen serverwww.skak.dk
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Årets EM i skak blev afholdt i den
franske kurby Aix Les Bains, med
knap 400 startende deltagere, hvoraf
de 163 var stormestre! Nogle kom
for at kæmpe om titlen, mange med
håbet om at vinde en af de 23 plad-
ser i FIDE’s Chess World Cup, og
alle for at være en del af verdens stær-
keste åbne turnering.

Arrangementet var rimeligt, men
dog på flere områder skuffende. Fra
Danmark deltog også Andreas Skyt-
te Hagen, men jeg traf aldrig på ham!
Turneringen blev nemlig afviklet i
fire forskellige spillesale, og man
måtte ikke gå ind i de andre sale, selv
efter at ens eget parti var afsluttet. Så
ud over, at jeg på hjemmesiden kan
se, at Andreas spillede en flot turne-
ring med en rating-gevinst på over
20 point, ved jeg intet.

Plusser og minusser
Et arrangement af en sådan størrelse
må altid indeholde nogle kompro-
miser. Pladsmangel, dårlige toiletfor-
hold og for varmt i spillesalen er stan-
dardproblemer ved ECU-arrange-
menter og burde efter min opfattelse
løses, før man begynder at indføre
Sofia-regler (forbud mod remis-
tilbud) og dress code, som nu skal
vedtages på den kommende kongres
til november.

Jeg bryder mig vitterlig ikke om,
at ECU skal have indtægter på knap
en halv million kroner i indskuds-
og præmieafgift på en turnering, de
end ikke kan levere et testet regelsæt
til. Men det er verdens stærkeste åbne
turnering, og på mange måder synes
jeg, det er synd, at af officielle mes-
terskaber er netop individuelt EM
den turnering, der deltager færrest
danske spillere i. En stærk træner og
en talentfuld junior sammen til EM

EM 2011 i Aix Les Bains

1 GM Vladimir Potkin, Rusland (2653) 8½ / 2849/2822

2 GM Radoslaw Wojtaszek, Polen (2711) 8½ / 2826/2812

3 GM Judit Polgar, Ungarn (2686) 8½ / 2799/2781

4 GM Alexander Moiseenko, Ukraine (2673) 8½ / 2755/2790

5 GM Francisco Vallejo Pons, Spanien (2707) 8 / 2819/2764

6 GM Markus Ragger, Østrig (2614) 8 / 2783/2768

7 GM Sebastien Feller, Frankrig (2657) 8 / 2766/2763

8 GM Peter Svidler, Rusland (2730) 8 / 2751/2757

9 GM Rauf Mamedov, Aserbajdsjan (2667) 8 / 2751/2754

10 GM Nikita Vitiugov, Rusland (2720) 8 / 2741/2744

11 GM Sergei Zhigalko, Hviderusland (2680) 8 / 2732/2731

12 GM Dmitry Jakovenko, Rusland (2718) 8 / 2719/2704

13 GM Anton Korobov, Ukraine (2647) 8 / 2697/2740

14 GM Ernesto Inarkiev, Rusland (2674) 8 / 2695/2735

15 GM Evgeny Postny, Israel (2585) 8 / 2633/2676

16 GM Sergei Azarov, Hviderusland (2615) 7½ / 2776/2723

17 GM Ildar Khairullin, Rusland (2634) 7½ / 2771/2720

18 GM Mikhail Kobalia, Rusland (2672) 7½ / 2754/2716

19 GM Namig Guliyev, Aserbajdsjan (2522) 7½ / 2739/2652

er en oplagt mulighed, og årets EM
blev netop vundet af en sådan kon-
stellation. For russiske Vladimir
Potkin var vel i grunden med som

støtte for den russiske mester Ian
Nepomniachtchi, som han også se-
kunderede i Wijk Ann Zee, men Pot-
kin startede med 5 point af 5 og førte

Af Peter Heine Nielsen

EM med mange håb og 

Vladimir

Potkin

Europamester

2011

Foto: Cathy Rogers.

Sluttede i protest:
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et elegant modangreb. I diagram-
stillingen har Potkin netop besvaret
Jobavas 16. Td1-d6 med det køligt
beregnede 16... 0-0.

Vladimir Potkin
Rusland (2653)
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Baadur Jobava
Georgien (2707)

17. Sd5!? cxd5!

Totalt kaos, og starten på en fanta-
stisk slagudveksling.
18. Txb6 axb6 19. a3 dxe4! 20. axb4?!

exf3 21. bxc5 fxe2 22. c6 Sd4! 23.

Dd3(?)

23. cxb7 Ta1†! 24. Kxa1 Sxc2† 25.
Kb1 (men ikke 25. Ka2 Tb8!, træk-
følgen 23... Ta1†! i stedet for 23...
e1D† holder den hvide konge læn-
gere væk i slutspillet) 25... e1D† 26.
Txe1 Sxe1 27. Lg3 taber også, men
var sejere.
23... Sxc6 24. f3 Ta4! 25. Dd7 Txh4

26. Dxb7 Td4!

Der er intet forsvar mod 26... Td1†.
Jobava opgav, og med en remis da-
gen efter imod Judit Polgar sikrede
den russiske mestertræner sig fortjent
EM-titlen.
0-1

God start vigtig
Jeg har fået opfyldt mange af mine
ambitioner i skak og prøvet ting, jeg
endda ikke turde drømme om. Men
der er også punkter, hvor jeg i grun-
den synes, det burde været gået bed-
re. Kvalifikation til VM / World Cup

20 GM Yaroslav Zherebukh, Ukraine (2560) 7½ / 2739/2712

21 GM Alexander Riazantsev, Rusland (2679) 7½ / 2728/2687

22 GM Viorel Iordachescu, Moldavien (2626) 7½ / 2725/2716

23 GM Constantin Lupulescu, Rumænien (2626) 7½ / 2722/2677

24 GM Luke Mcshane, England (2683) 7½ / 2718/2684

25 GM Daniel Fridman, Tyskland (2661) 7½ / 2717/2684

26 GM Alexander Motylev, Rusland (2677) 7½ / 2716/2710

27 GM Ivan Ivanisevic, Serbien (2617) 7½ / 2712/2704

28 GM Baadur Jobava, Georgien (2707) 7½ / 2711/2656

29 GM Mircea-Emilian Parligras, Rumænien (2598) 7½ / 2709/2735

30 GM Evgeny Romanov, Rusland (2624) 7½ / 2709/2668

31 GM Baris Esen, Tyrkiet (2528) 7½ / 2707/2669

32 GM Peter Heine Nielsen, Danmark (2670) 7½ / 2703/2707

33 GM Ivan Cheparinov, Bulgarien (2664) 7½ / 2698/2693

34 GM Jan Gustafsson, Tyskland (2647) 7½ / 2687/2687

35 GM Kaido Kulaots, Estland (2601) 7½ / 2669/2633

36 GM Ilia Smirin, Israel (2658) 7½ / 2668/2675

37 GM Ivan Saric, Kroatien (2626) 7½ / 2651/2692

38 GM Arman Pashikian, Armenien (2642) 7½ / 2649/2640

39 GM Romain Edouard, Frankrig (2600) 7½ / 2634/2602

40 GM Viktor Bologan, Moldavien (2671) 7½ / 2629/2673

41 GM Alexander Beliavsky, Slovenien (2619) 7½ / 2627/2668

42 GM Sergei Rublevsky, Rusland (2678) 7½ / 2627/2672

43 GM Sergey Volkov, Rusland (2621) 7½ / 2625/2630

44 GM Sanan Sjugirov, Rusland (2643) 7½ / 2594/2584

51 GM Tomi Nybäck, Finland (2656) 7 / 2646/2614

57 GM Jon Ludvig Hammer, Norge (2606) 7 / 2621/2661

119 GM Hannes Stefansson, ISL (2557) 6½ / 2495/2509

120 GM Nils Grandelius, SWE (2547) 6½ / 2495/2473

190 FM Nicolai Getz, Norge (2333) 5½ / 2503/2466

206 FM Andreas Skytte Hagen, Danmark (2290) 5½ / 2414/2384

260 IM Bragi Thorfinnsson, Island (2417) 5 / 2280/2319

265 WGM Lenka Ptacnikova, Island (2307) 5 / 2251/2254

I alt 393 deltagere. – Efter slutscorerne ses den omdiskuterede

ECU Performance Rating samt FIDE's Performance rating.

hele turneringen igennem. Det sid-
ste afgørende skridt kom i 10. runde,
mod Baduur Jobava, hvor han afvi-
ste georgierens agressive spil med

EM i Aix Les Bains :

sære regler
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er ikke gået på den måde, jeg har
håbet. De seneste tre turneringer,
hvor jeg har ligget solidt i top-100
på verdensranglisten, var jeg ikke
blandt de 128 deltagere. Og delta-
gelse skulle jo helst ikke blive et mål
i sig selv, så at nå længere end 2.
runde håber jeg stadig engang vil
lykkes. Og det var ambitionen for
deltagelse ved årets EM at erobre en
af de 23 pladser til efterårets World
Cup. Da ligestilling ikke længere
skulle afgøres ved omkampe, men
‘performance rating’, var jeg ret be-
vidst om, at en god start, så man kom
til at møde højtratet modstand, var
vigtig. I mit første parti forvaltede
jeg dog en lovende åbning elendigt
og var derfor glad for følgende tak-
tiske chance efter Hvids 25. La5-c3:

GM Peter Heine Nielsen
Danmark (2670)
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FM Adrian-M. Petrisor
Rumænien (2385)

25... Txg2!

Hvad ellers? Nu er den gode nyhed,
at alle mine brikker er med i angre-
bet, den dårlige, at det ikke helt er
nok.
26. Kxg2 Tg8† 27. Kh1 Lh3 28. Tg1?

Resignation. 28. De2! Dg5 29. Tf2!
Lxf2 30. Dxf2 Lg2† 31. Kg1 anså
jeg for hans eneste chance, og med
rette. Faktisk så god en chance, at
det holder remis! Praktiske chancer
med enten Tg7 eller Dh5 var inde i
overvejelserne, men computerens
dom er hård – remis! Heldet var med
mig, eller måske var det sort uheld,
en remis mod en lavtratet skulle for
nogen vise sig at blive den afgørende
positive forskel, men mere derom
senere.

28... Txg1† 29. Dxg1 Lxg1 30. Txg1

De7!

Vejen til Hvids konge kombineres
med at holde e5 dækket.
31. a5 Dc5 32. a6 Kh7!

Han skal hverken kunne slå på e5,
eller tage en ny dronning med skak.
33. a7 Df2! 0-1

I 2. runde forsøgte jeg samme vari-
ant mod grünfeldindisk som jeg
brugte med succes mod Mads An-
dersen i Sophiendal-matchen (se
Skakbladet nr. 6, 2010). Efter Sorts
14... Ta8-c8 har jeg opnået en mar-
ginalt bedre stilling:

GM Orest Gritsak
Ukraine (2539)
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GM Peter Heine Nielsen
Danmark (2670)

Optimalt ville være tårndobling i c-
linien, og da 15. Tc3 strander på 15...
Sxd4, spillede jeg:
15. Tc2?! Sxd4! 16. exd4 b5! 17. Lxb5

Txc2 18. Dxc2 Dxb5 19. Lxe7 Tc8 20.

Dd1!

Sort har glimrende kompensation for
bonden og valgte ikke at slå på f3

med remis, men spillede i stedet på
gevinst. Jeg vandt på min merbonde!
1-0

GM Gadir Guseinov
Aserbajdsjan (2584)

GM Peter Heine Nielsen
Danmark (2670)

Siciliansk / B96

1. e4 c5!?

2 af 2 var en perfekt start, og fristel-
sen til at spille noget forsigtigt var
absolut inde i overvejelserne. Jeg
diskuterede dilemmaet med Magnus
Carlsen aftenen inden og sagde, at
nok var jeg sikker på, at jeg ville få
en god stilling i en skarp Najdorf,
men stilistisk var det ikke ideelt imod
Guseinov. Nordmanden forsikrede
mig dog om, at jeg var favorit i et
slagsmål.
2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3

a6 6. Lg5

Sådan har Guseinov altid spillet,
også før det igen blev mode.
6... e6 7. f4 h6!?

Morozevich er skyld i, at dette tidli-
gere sjældent spillede træk har fået
en renaissance.
8. Lh4 Db6 9. Dd2 Dxb2 10. Sb3?!

10. e5 eller f5 er bedre.
10... Le7!

Her ser man en af hovedgrundene
til, at Sort indskyder h6/Lh4. Jeg
truer nu slag på e4, hvorefter løbe-
ren på h4 hænger. Derfor har Hvid
ikke tid til a3, der uden indskuddet
ville vinde den sorte dronning.
11. e5?!

Men om ikke andet fik han spillet et
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EM-vinderen

Vladimir

Potkin øverst

på sejrs-

skamlen med

Radoslaw

Wojtaszek på

sin højre side

og Judit

Polgar til

venstre.
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træk, der ikke var en del af mine for-
beredelser.
11... dxe5 12. a3 exf4!

Da e5-feltet nu er ledigt til min dron-
ning, vinder hverken 13. Sd1 eller
13. Sa4, og 13. Ta2 besvares stærkt
med 13... Se4!
13. Lf2 Sd5 14. Ld4 Lh4† 15. g3 fxg3

16. hxg3 Lxg3†

16... Sc6! vinder omgående.
17. Kd1 e5 18. Sxd5 exd4 19. Lh3 Sc6

20. Sb6

Her tænkte jeg lidt og var klar over,
at ressourcen 20... d3 var knusende.
Men jeg brød mig ikke helt om at
tillade skakken på e3, så jeg roke-
rede først med planen 21. Sxa8 d3!,
der vinder for Sort.
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20... 0-0??

20... d3! 21. De3† Le6 vandt omgå-
ende.
21. Sa4!

Et chok, min dronning er fanget. Jeg
slog på a1, men trods hans tidnød,
var kampen for ulige. Guseinov
vandt i 57 træk.
1-0

4. runde bragte mig tilbage på spo-
ret, for selv om jeg ikke fik åbnings-
fordel med hvid mod Romanishin,
lykkedes det mig at udspille ham.
Endda to gange, da et urpæcist træk
40, kastede det meste af min fordel
væk. Derefter fulgte tre remiser, og
jeg begyndte at fornemme, at tiden
var ved at rinde ud, hvis jeg skulle
med frem, så gevinst i 8. runde var
nærmest obligatorisk. En lovende
åbning med godt pres var ved at ebbe
ud, da Papin med 24... f7-f6 pludse-
lig gav mig en taktisk chance.

GM Vasily Papin
Rusland (2569)
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Peter Heine Nielsen
Danmark (2670)

25. Sxg6!

Formentlig havde han overset dette,
for selv om min springer er fanget,
får jeg afgørende angreb.
25... Dd7 26. Dg3! hxg6 27. Dxg6† Kf8

28. Dxf6† Df7 29. Dh6† Ke7 30. Lg6

Dg8 31. Tc3 Dh8

Selv om beregningsevnerne ikke
havde imponeret hidtil, rystede jeg
heldigvis ikke på hånden og regnede
mig hurtigt frem til, at der er forceret
gevinst:
32. Txe6†! Kxe6 33. Te3† Kd7 34. Lf5†

Kc7 35. Df4† Kb6

35... Se5 36. dxe5 fulgt af e6 er af-
gørende.
36. Tb3†! Ka5 37. Dd2† Ka4 38. Lc2

38. Txb7 er mat et par træk hurti-
gere, men dette var rigeligt til, at
Papin opgav.
1-0

GM Boris Chatalbashev
Bulgarien (2602)

Peter Heine Nielsen
Danmark (2670)

Dronninggambit / D30

1. d4

Med sandsynligt behov for 2½ point
i de tre sidste runder, var det oplagt,
at selv med de sorte brikker var det
nødvendigt at tage visse risici.
1... d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. Lg5 dxc4

5. Da4† Sbd7 6. e4 c6 7. Dxc4 Db6!?

Nu amerikanske Shulman har spil-
let dette med succes, og mens com-
puteren var kørende virkede det gan-
ske fornuftigt.

8. Sbd2 Dxb2 9. Tb1 Da3 10. Ld3 h6

11. Lf4 Le7 12. 0-0 0-0 13. Dc2

Heromkring begyndte jeg at fortryde
mit spil. For Hvid har fremragende
kompensation for bonden, og at
finde en spillelig plan for Sort er ikke
nemt. Først skal Sc4 forhindres.
13... Sb6 14. Sb3 Td8 15. Tfd1 Lf8!

Ideen er 16... De7, og det lokker Hvid
til at forcere tingene.
16. Sc5 Txd4! 17. Sxe6?

17. Sxd4 Dxc5 18. Dxc5 Lxc5 19.
Sb3 fulgt af Sa5, var jeg utryg ved,
men der var intet valg. Chatalbashev
sagde bagefter, at han ville have
mere, men tre træk senere er det mig
og ikke ham, der står til gevinst.
17... Txe4!

En typisk desperado, jeg truer på f4,
og på 18. Lc1 er svaret 18... Da4
18. Lxe4 Lxe6 19. Sd4 Dxa2!

Tre bønder for kvaliteten, og dron-
ninger bliver byttet. Sort står til ge-
vinst.
20. Sxe6 Dxc2 21. Lxc2 fxe6

Langsomt, men sikkert rullede mine
fribønder i mål. +4 og to runder igen.
World-cup kvalifikation virkede
pludselig meget realistisk.
0-1

Altafgørede parti
Efter en remis i 10. runde imod den
russiske mester Nepomniachtchi,
hvor jeg ikke kan beskyldes for at
være overdrevent ambitiøs, var jeg i
samme situation som ved det forrige
EM, jeg deltog i. Gevinst betød di-
rekte kvalifikation samt en præmie
på over 30.000 kr., remis en lille præ-
mie og måske kvalifikation, neder-
lag ingenting. Sidst satsede jeg med
de hvide brikker, men gik over stre-
gen og tabte. En strategisk beslut-
ning jeg dog mener korrekt, fejlen
var at spille dårlige træk. I år var det
mere komplekst, dels var jeg sort,
dels var der nu ikke som sidst om-
kampe ved ligestilling, men slutstil-
ling skulle afgøres ved ‘performance
rating’. Jeg læste reglerne igennem
flere gange, lavede sammen med Jon
Ludvig Hammer (der var et halvt
point bag mig) de relevante bereg-
ninger, og min vurdering var, at jeg
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med remis havde 40-50% chance for
at gå videre. Men lige så vigtigt, at
min modstander, Saric, skulle vinde,
og at byrden med at sikre, at partiet
ikke blev remis, derfor var hans. Jeg
overraskede med åben spansk, som
jeg ikke har spillet i mange år, og var
lidt irriteret, da han byttede af til et
kedeligt slutspil, som jeg dog for-
svarede fint, for derefter at sjuske lidt
og i træk 40, efter Hvids 40. f4-f5, at
stå over for følgende beslutning:

GM Peter Heine Nielsen
Danmark (2670)
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GM Ivan Saric
Kroatien (2626)

40... Tg7!?

Ideelt er det ikke at skulle forsvare
sig i et dronningslutspil en bonde
nede, men jeg var sikker på, at det
var enkelt remis. Og med uret tik-
kende imod 0 var jeg bekymret over
at tillade et matangreb mod min en-
somme konge, men det holder dog
også: 40... a5! 41. f6 a4 42. Kf5 a3
43. Tg2 Kh7! 44. Th2† Kg8 45. Kg6
a2! 46. Td2? Ta8!, og her vinder jeg
endda, men Hvid har remis med f7†
i forrige træk.
41. Txg7 Kxg7 42. b4 a5 43. bxa5 b4

44. a6 b3 45. a7 b2 46. a8D b1D

Ganske vist er det Hvid, der kan
starte med at give skakker, men han
kan ikke nærme sig min konge, da
b-linien er dækket.
47. Da7† Kg8 48. Dd4!? Db7! 49.

Dc4† Kf8 50. Dc5† De7! 51. Dc6 De2†

52. Kg5 De3† 53. Kg6 Dg1† 54. Kh5

Dh2† 55. Kg4

Her tilbød Saric remis, hvilket jeg
modtog, dog uden den store tro på,
at jeg var gået videre.
½-½

Korrektion og protest
Bekymringen skyldtes, at ud af ti
partier havde jeg behov for fire-fem
for mig positive resultater, og ud-
viklingen i den sal, jeg sad i, var
langtfra ideel. Men Jon Ludvig Ham-
mer, der havde spillet i sal 2, sagde
kort efter, at udviklingen dér var
gunstig mig, så jeg ilede tilbage til
hotelværelset for sammen med min
kæreste Viktoria Cmilyte at følge de
sidste partier, jeg troede ville afgøre,
om jeg gik videre.

Efter en times spænding var jeg
sikker på, at jeg var videre, endda
med lidt margin. En dejlig fornem-
melse endelig igen at være blandt
deltagerne ved World-cuppen. En
fornemmelse der dog forsvandt, da
arrangørerne publicerede slutstillin-
gen, og jeg var placeret som nr. 31,
et stykke fra den 25. plads, der var
nødvendig for kvalifikation.

Jeg gik straks til turneringsledel-
sen og protesterede over, at de havde
regnet forkert, men fik den for mig
meget nedslående besked, at de
mente, at de havde fulgt de forskrif-
ter, de havde fra det europæiske skak-
forbund ECU. Desuden at de anså
systemet for absurd, men sådan var
det. Jeg læste reglerne en del gange
igen og overbeviste mig selv om, at
uanset hvor mange gange jeg læste
dem, ville jeg altid tolke dem, som
jeg havde gjort.

Mens jeg ventede næste morgen i
Lyons lufthavn, hvor fælles trans-
porten havde sat mig af knap fem
timer før afgang, så jeg stort på, at
det var tidligt søndag, og ringede til

Thorbjørn Rosenlund for at få ham
til at læse reglen og give sin vurde-
ring. Da jeg mellemlandede i Frank-
furt havde han hørt Martin Koch
Claussen for juridisk bistand, og i
den kommende uge ydede de to mig
en enorm hjælp i udfærdigelsen af
en officiel protest over slutstillingen.
En omfattende sag, der fylder seks
A4-sider og derfor ikke finder vej til
Skakbladets sider, men kan ses på
Nettet bl.a. på www.dsu.dk.

Vores hovedpointe er, at ‘perfor-
mance rating’ ikke blot er et tilfæl-
digt begreb, men klart definerer visse
egenskaber. Absurditeten illustreres
f.eks. ved, at havde min remis i sid-
ste runde været mod en spiller på
2384 eller mindre, og altså klart sva-
gere end Saric på 2626, var jeg gået
videre!

ECU har siden suspenderet reg-
len fra deres turneringer, men afvist
min protest med den begrundelse, at
reglen var publiceret forud for tur-
neringen. Det er sådan set korrekt,
men reglen kan læses på to måder,
en hvor den har egenskaber, der
matcher den gængse opfattelse af,
hvad der er performance rating, og
så den, der blev anvendt ved EM, og
som giver matematiske absurditeter.

Verdensmester var jeg formentlig
ikke blevet alligevel, og jeg er gan-
ske tilfreds med den nuværende
indehaver af den titel. Alligevel er
det en underlig fornemmelse ikke at
være blandt deltagerne ved den næ-
ste World Cup, når jeg grundlæg-
gende mener, jeg havde kvalificeret
mig.

Peter Heine Nielsens scorer og modstandere ved EM:

1 FM Adrian-Marian Petrisor, Rumænien (2385) 5½
1 GM Orest Gritsak, Ukraine (2539) 6
0 GM Gadir Guseinov, Aserbajdsjan (2584) 6½
1 GM Oleg Romanishin, Ukraine (2530) 5½
½ GM Hrant Melkumyan, Armenien (2593) 5
½ GM Mladen Palac, Kroatien (2586) 6
½ GM Andrey Zhigalko, Hviderusland (2571) 5½
1 GM Vasily Papin, Rusland (2569) 6
1 GM Boris Chatalbashev, Bulgarien (2602) 7
½ GM Ian Nepomniachtchi, Rusland (2729) 7
½ GM Ivan Saric, Kroatien (2626) 7½
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Peter Heine Nielsen
Danmark (2670)

Loek van Wely
Holland (2666)

Siciliansk / B42

1. e4!?

Sådan spiller jeg yderst sjældent,
men Van Wely er en principiel sici-
liansk-spiller. Nærmest med garanti
for et underholdende parti.
1... c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6

5. Ld3 Lc5 6. Sb3 Le7 7. Le3

Anand havde spillet sådan med
Hvid. Ideen er, at springeren mod
sædvane ikke går til c3, men d2.
7... Sc6 8. S1d2 Sf6 9. f4 d6 10. a3

Spillet med tungt hjerte, da en del af
konceptet er, at Sort slet ikke skal
have angrebsmål på dronningfløjen,

men jeg ville ikke tillade et sort Sb4.
10... b5 11. De2 0-0 12. 0-0-0 Sd7

Med ideen 13... Sc5.
13. Sf3!? Dc7 14. h4!?

Ideen er at spille 15. e5 og følge op
med det klassiske løberoffer på h7.
14... e5! 15. f5 Sc5 16. Kb1 Sxd3 17.

Txd3 a5

Umiddelbart ser Sorts angreb ud til
at komme først. Mit 10. a3 havde
klart ulemper, da det er markant nem-
mere for Sort at åbne linier. For mit
eget angreb er problemet, at Sorts
struktur på kongefløjen er uden
svækkelser, så det normale fremstød
med g4-g5 både er langsomt og uden
tilstrækkelig effekt.
18. Sg5! a4 19. Sc1 b4

Van Wely overvejede 19... h6, men
han så ikke noget forsvar imod mit
planlagte 20. Sh3 b4 21. Lxh6 med
afgørende angreb.

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

20. Sxh7! Kxh7

20... bxa3 21. Dh5! og mit angreb
kommer først.
21. Dh5† Kg8 22. Lh6!

Pludselig koordinerer mine brikker
fantastisk, tårnet er på vej til g3, Sort
har intet forsvar.
22... Lf6 23. Tg3
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23... Se7?

23... Lxf5 var sidste chance, men jeg
håbede på tekstrækket, da jeg nu
sætter mat med en serie forcerede
træk:
24. Lxg7! Lxg7 25. Txg7† Kxg7 26.

Dg5†! Sg6

26... Kh7 27. f6 er samme problem-
stilling.]
27. f6†!

Van Wely opgav, efter 27... Kh7 28.
Dh5† Kg8 29. Dh6 kan matten på
g7 ikke dækkes. Jens Kristiansen var
så venlig at nævne på DSU’s debat-
forum, at det nok ville have glædet
min træner i ungdomsårene, Sigfred
From, at se dette parti. Og Froms
romantiske kærlighed til spillet kan
man godt savne hos min generation,
for hvem ratingtal og performance
naturligvis er det vigtigste.
1-0

Remco Heite turneringen i Holland
skilte sig på mange måder ud. Fem
runder på tre dage, turneringen var
uratet, og 1. præmien var en hest!
Hesten forventedes man dog at do-
nere til godgørende formål, og Luke
McShane gav den til en institution
for handicappede.

Turneringen var uratet og baseret
på, at publikum skulle underholdes,
og et tæt program sikrede, at der al-
tid var skak at se på. Et interessant
eksperiment, men for mit vedkom-
mende også en sørgelig konstatering
af, at rating åbenbart betyder så me-
get, at det gør skakturneringer ke-
deligere.

Selv om mit spil og resultat på
ingen måde imponerede, nød jeg tur-
neringen, og da turneringssejren på
ingen måde var inden for række-
vidde, prøvede jeg at underholde:
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Slutstillingen (trods alt...):
1. Luke McShane, England, 3½
2. Anish Giri, Holland, 3
3. Erwin L’Ami, Holland, 3
4. Bartlomiej Macieja, Polen, 2½
5. Peter Heine Nielsen, Danmark, 1½
6. Loek van Wely, Holland, 1½

Uratet opvisning
Af Peter Heine Nielsen

Underholdning var vigtigere end resultatet, og i

den ånd kunne der skabes romantisk angrebsskak.
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www. chess.is

Reykjavik Open 2011

1-6 GM Yuriy Kuzubov, Ukraine (2627) 7

GM Ivan Sokolov, Holland (2643) 7

GM Vladimir Baklan, Ukraine (2602) 7

GM Kamil Miton, Polen (2600) 7

GM Jon Ludvig Hammer, Norge (2606) 7

GM Illya Nyzhnyk, Ukraine (2563) 7

7-17 GM Luke McShane, England (2683) 6½

GM Sune Berg Hansen, Danmark (2603) 6½

GM Gawain Jones, England (2578) 6½

GM Boris Chatalbashev, Bulgarien (2602) 6½

GM Stelios Halkias, Grækenland (2579) 6½

GM Abhijeet Gupta, Indien (2580) 6½

GM Yannick Pelletier, Schweiz (2593) 6½

GM Aloyzas Kveinys, Litauen (2506) 6½

GM Ahmed Adly, Ægypten (2640) 6½

GM Alexandr Fier, Brasilien (2586) 6½

GM Hannes Stefansson, Island (2557) 6½

32 FM Jacob Carstensen, Danmark (2332) 5½

86 WIM Oksana Vovk, Danmark (2204) 4½

97 Esmat Guindy, Danmark (2153) 4

106 Daniel Andersen, Danmark (1983) 4

109 Jes West Knudsen, Danmark (1945) 4

NM for kvinder

1 WIM Christin Andersson, Sverige (2163) 5 / 41½

2 WIM Sheila Barth Sahl, Norge (2173) 5 / 39

3 WFM Emilia Horn, Sverige (2031) 4½ / 44

4 WIM Oksana Vovk, Danmark (2204) 4½ / 40

5 WGM Lenka Ptacnikova, Island (2307) 4½ / 40

6 Hallgerdur Thorsteinsdottir, Island (2011) 4½ / 39½

7 WIM Inna Agrest, Sverige (2170) 4½ / 39½

NM for herrer

1 GM Jon Ludvig Hammer, Norge (2606) 7 / 51

2 GM Sune Berg Hansen, Danmark (2603) 6½ / 52

3 GM Hannes Stefansson, Island (2557) 6½ / 44½

4 GM Tiger Hillarp Persson, Sverige (2524) 6 / 52½

5 IM Tapani Sammalvuo Finland (2471) 6 / 49

6 IM Bragi Thorfinnsson, Island (2417) 6 / 45½

7 Gudmundur Gislason, Island (2291) 6 / 44

Overskriftens fem ord er efterhån-
den blevet mit standardsvar, når folk
spørger, hvordan det gik i Reykjavik.
Turneringen i Reykjavik har stolte
traditioner. Den blev spillet første
gang i 1964 med Mikhail Tal som
vinder, men har siden haft lige så
prominente skaknavne på sejrsskam-
len som f.eks. Mark Taimanov, Vasi-
ly Smyslov, Jan Timman og islæn-
dingenes egen Friðrik Ólafsson. I
1982 blev turneringen en open, og
den har åbenbart haft så meget suc-
ces, og arrangørerne så mange kræf-
ter, at man i 2008 gik fra at afvikle
den hvert andet år til hvert år.

Årets udgave af Reykjavik Open
var samtidig Nordisk Mesterskab
både for kvinder og herrer. Tidligere
har NM været en meget betydnings-
fuld turnering, da den var første
skridt på vejen til VM-kvalifikation,
en af de såkaldte zoneturneringer.
Fra NM kunne man kvalificere sig
videre til en interzoneturnering, og
herfra videre igen til kandidatmat-
cherne om VM. Zoneturneringerne
var – i hvert fald for kvinderne –
lukkede alle-mod-alle grupper, og de
nordiske lande sendte typisk to spil-
lere hver til at repræsentere sig. Som

‘Der er sm
på Island.

Af Esmat Guindy

Rey

IM-norm til Jacob Carstensen i R

men ellers var NM ingen dansk t
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spiller var det ret attraktivt at blive
udtaget, og turneringerne har kun-
net mønstre nogle af de stærkeste
nordiske spillere på henholdsvis
kvinde- og herresiden.

Internationalt felt
I dag kan man ikke kvalificere sig til
VM via NM, som derfor har mistet
noget af sin betydning. De aktuelle
herrespillere  har allerede  stormester-
titlen, men for de nordiske kvinder
er Nordisk Mesterskab stadig en
spændende turnering med mulighed
for at score normer. Derfor var det
ikke helt ulogisk, at DSU og kvinde-
udvalget valgte at udtage to kvin-
der: Oksana Vovk og undertegnede,
mens DSU kun udtog én mand: Sune
Berg Hansen. Derudover deltog Ja-
cob Carstensen, Jes West Knudsen
og Daniel Andersen.

Ratingfavorit var Luke McShane,
og blandt topspillerne var der mange
ukrainere, heriblandt min modstan-
der fra 1. runde, Vladimir Baklan,
og stortalentet, den kun 15-årige Illya
Nyzhnyk. Blandt de øvrige topspil-
lere talte feltet blandt andet herrernes
OL-holdleder Jan Gustafsson, Ivan
Sokolov, Jon Ludvig Hammer, Yan-

nick Pelletier, Kamil Milton og den
senere vinder, Yuriy Kuzubov. Lidt
længere nede i feltet fandt man de
islandske stormestre, Hannes Ste-
fansson og Henrik Danielsen.

Af de i alt 166 deltagere var 27
stormestre, og med de 100 første over
2100, var normchancerne bedre end
i en del andre Opens, fordi man efter
et enkelt nederlag ikke blev dømt til
tre runder i bageriet. Og der blev la-
vet normer: Allerede efter 8. runde
havde Jacob Carstensen og Emilia
Horn lavet henholdsvis en IM- og
en WIM-norm, og efter sidste runde
stødte yderligere to spillere til: Anna
Sharevich og Gudmundur Gislason
begge med en IM norm.

Blandt de nordiske herrer var Jon
Ludvig Hammer, Norge,  favorit.
Ikke så meget i kraft af de få rating-
point, han havde mere end Sune, men
fordi han har været oppe på 2647,
og hans rating på 2606 faktisk var
det laveste i over et år.

Hos kvinderne var islandske Len-
ka Ptacnikova med 2307 favorit.
Også blandt kvinderne var der stær-
kere deltagere end dem, der deltog i
NM, blandt andet indiske Harika
Dronavalli på 2524.

Stærke juniorer
Feltet talte også en masse juniorer,
og dem skal man som bekendt for-
søge at undgå, da de oftest er meget
stærkere end deres ratingtal. Hvor-
dan man undgår at komme til at
møde dem, kunne måske være et
tema til næste træningssamling for
kvinder, for hverken Oksana eller jeg
var videre behændige: Tre lavtratede
juniorer = tre remiser, og jeg burde
endda være glad for de to halvpoint,
jeg selv fik halet i land. Den mest
talentfulde af de tre var Sebastian
Mihajlov, der ikke skilte sig væsent-
ligt ud fra mængden med sine 11 år
og 140 cm. Hans pointhøst på ‘blot’
4½ point var mere end 3 point over
forventet score. Det er noget, der får
ratingtallet til at vokse, men langtfra
nok til, at han fjerner sig fra katego-
rien med de underratede juniorer.

Skak på Island
Der deltog mange andre juniorer på
Sebastians højde, især islandske, og
fra et befolkningsgrundlag på kun
300.000 er det imponerende, hvor
mange stormestre og juniorer de har.
‘Alle lærer skak i skolen’ var forkla-
ringen fra en lidt ældre herre, som vi

ykjavik Open:

eykjavik,

triumf.

Jon Ludvig Hammer, Norge, klar til at åbne partiet i sidste runde mod Kamil Miton, Polen.

Remis gjorde Hammer til nordisk mester, men betød samtidig, at han måtte dele sejren i Reykjavik Open.
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mødte i et af de udendørs termisk
opvarmede bassiner, der udgjorde en
stor kontrast til det kolde og indi-
mellem snefyldte vejr.

Det er dog en sandhed med modi-
fikationer. Skolerne har ikke skak på
skemaet som sådan, men når en skak-
spiller som eksempelvis Lenka hen-
vender sig til en skoleinspektør og
tilbyder skakundervisning, bliver det
modtaget med kyshånd, og foræl-
drene bakker op omkring det. På Is-
land ved man nemlig godt, at skak
er fremmende for indlæringsevnen.
At det forholder sig sådan, kommer
jo ikke rigtig bag på os skakspillere,
og man kan håbe, at det med Dansk
Skoleskaks projekter ikke blot bli-

ver almen viden for den danske be-
folkning, men at man også begyn-
der at handle i forhold til det. Det
gør man på Island ved at give stor-
mestre – kvindelige som mandlige –
en månedlig statsstøtte. De har så til
gengæld visse forpligtelser i forhold
til turneringsdeltagelse.

Skak er på Island som alle andre
steder mest populært hos mændene,
men der deltog ti islandske piger og
kvinder i turneringen. Hvornår har
vi lige set ti danske kvinder i en dansk
open?

Præmier og vindere
Det var meget tydeligt, at arrangø-
rerne havde prøvet det før – alt klap-

pede som det skulle, og Reykjavik
Rådhus fungerede udmærket som
spillested.

Om det altid har været sådan, eller
det var arrangørenes erfaring for, at
korrektion er noget bøvl, er uvist.
I hvert fald blev præmierne delt ved
ligestilling, og samme spiller kunne
vinde flere præmier. Det kom blandt
andet Christin Andersson og Sheila
Barth-Sahl til gode – de tog præmier
i tre kategorier: Bedste kvindelige
spiller, bedste nordiske kvinde og
bedste spiller under 2200. Derimod
havde både Jacob Carstensen og
Sune Berg Hansen god korrektion,
og der faldt nogle ord om tyveri ved
højlys dag.

Sune Berg Hansen
kommenterer:

Med hiv og sving

NM på Island blev kun den halve
succes, min private delegation havde
håbet på. Min bedre halvdel og jeg
havde tænkt os at sætte os på hver
vores nordiske mesterskab. Det lyk-
kedes for Christin, mens jeg måtte
nøjes med andenpladsen. Jeg mis-
sede flere gevinster og var ikke rig-
tig skarp, og så skal man vel egent-
lig bare være tilfreds med at klare
sig ok: Vandt lidt rating og forblev
ubesejret. I sidste runde skulle der
hives en sejr for at redde æren. Det
lykkedes med hiv og sving:

IM Sahaj Grover
Indien (2495)

GM Sune Berg Hansen
Danmark (2603)

Siciliansk / B70

1. e4

Hvid er en talentfuld indisk junior.
Han bruger repertoireprincippet til
sine åbninger – dvs. han altid spiller
det samme. Men han kender det ikke
helt godt nok og er det, man kan
kalde en ‘sitting duck’ – man skal
bare prøve at finde det største hul i
hans repertoire.

1... c5

Specielt til dig! Og sådan er det ef-
terhånden, hver gang jeg spiller.
2. Sf3 Sc6(!)

Jeg har tænkt mig at spille dragevari-
anten, men bruger denne trækfølge
for at være snedig.
3. Sc3

Undgår Sveshnikov-varianten.
3... g6 4. d4 cxd4 5. Sxd4 Lg7

Så har vi en dragestilling. Mod den
normale drage: 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3.
d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 spil-
ler min modstander 6. f4 (Levenfish),
og på 6... Sc6 rykker han (ligesom
Hector) springeren til f3. Det er med
garanti ikke noget at være bange for!
Men hvad gør han nu?
6. Sb3

6. Le3 Sf6 7. Lc4 er det kritiske.
6... Sf6 7. Le2 d6 8. 0-0 0-0 9. Te1(?)

Sådan havde han spillet i flere par-
tier. Det er skam en udmærket vari-
ant, men helt, helt anderledes end
Levenfish.
I den valgte variant spiller hvid po-
sitionelt på feltet d5, mens han med
Levenfish’ 6. f4 lægger op til konge-
angreb (og pres i centrum). Min på-
stand er, at de to varianter umuligt
kan passe til den samme type spiller!
Og slet ikke en junior (der jo næppe
er en ‘universel’ spiller endnu).

9... b6!

Det spiller de gode. Alternativet a6-
b5 har en tendens til at give for
mange svækkelser på damefløjen.
10. Lf1 Lb7 11. Lg5 h6 12. Lh4 Te8

Freestyle allerede.
13. a3 Tc8 14. Sd5 e6 15. Sxf6† Lxf6

16. Lxf6 Dxf6
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Sorts stilling ser lidt løs ud, men det
er ikke så nemt at angribe d6 eller
h6. Hvid skal dog have gang i noget,
for på den lange bane har Sort det
bedste slutspil.
17. c3 Ted8 18. Sd4 Se5 19. Da4!

Inden Sort kommer helt i orden.
19... Ta8

19... a6 20. Db4 er irriterende.
20. La6! Lxa6

Den ville jeg jo ellers gerne have
beholdt. Hvids hvidfeltede løber er
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DSU's officielle repræsentant og
bedste bud på en topplacering, Sune
Berg Hansen, spillede en turnering,
som både pointmæssigt og rating-
mæssigt er godkendt, men han havde
marginalerne imod sig, hvilket be-
tød, at Jon Ludvig Hammer hurtigt
løb fra ham i kampen om det Nordi-
ske Mesterskab. Til gengæld lå Sune
sikkert nummer to i NM-striden,
langt hen ad vejen sammen med
svenske Tiger Hillarp Persson, der
dog blev hægtet af i næstsidste runde.
I samme runde måtte Sune se en
superstilling smuldre mod Hannes
Stefansson, og da de begge vandt i
sidste runde, delte de 2. pladsen i NM
og blev mangedelt nr. 7. plads i

Reykjavik Open, Sune dog med be-
tydelig bedre korrektion end Ste-
fansson.

Øvrige danskere
Jacob Carstensen scorede en IM
norm med 5½ point. Jes West Knud-
sen og Daniel Andersen lavede beg-
ge omkring forventet score med 4
point, mens jeg syntes og stadig sy-
nes, at der er smukt på Island. Og så
var der lige Oksana...

Tilfældig vinder
Oksana Vovk spillede godt i mange
af partierne og fik remis mod tre
2300+ spillere, hvoraf hun burde
have vundet over de to. Hun førte

NM for kvinder inden sidste runde.
Her var stillingen den, at Oksana,
Lenka, Emilia Horn fra Sverige,
islændingenes Hallgerdur Thor-
steinsdottir og Sheila Barth-Sahl fra
Norge førte med 4½/8, mens Chri-
stin Andersson, Sverige og under-
tegnede havde 4 point. Men Oksana
skulle i næstsidste runde have vun-
det sit parti mod en FM’er, hvor hun
meget tidligt i partiet fik en officer
for et par bønder. Da det stod klart
for hende, at hun ikke kunne vinde
det, burde hun i stedet for at tage
remis have taget sig sammen og op-
givet! Så ville hun i stedet for at ligge
i nederste del af sin pointgruppe med
4½  og derved stå til at møde en no-

ikke decideret dårlig, men på grund
af bonden på e4 er den heller ikke
rigtig god (kan kun arbejde på dame-
fløjen).
21. Dxa6 Td7 22. a4 h5 23. a5 Tb8 24.

axb6 Txb6 25. De2 h4!

Fryser hvids bondestruktur og intro-
ducerer dynamiske ideer med h2-h3.
26. Ta2 Tdb7 27. h3

Hvid blev træt af at regne på h4-h3 i
alle varianter, men nu er hans struk-
tur helt stivnet.
27... Df4

Med planen g5-g4 og angreb. Hvis
hvid spiller f2-f3, får Sort (også) fel-
tet f4 til springeren.

28. b4 Tc7 29. De3 g5 30. De2 Txc3

31. Txa7 g4
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Her blev jeg pludselig lidt bekymret
for 32. Sxe6 fxe6 33. Da2, men 33...
Df6 34. Ta8† Kh7 35. Da7† Dg7
36. Dxb6 Sf3† lignede en løsning.
Det er dog slet ikke klart, og jeg blev
lettet, da han hev fat i b-bonden.
32. b5 Tc1 33. Ta1 Txe1† 34. Txe1 gxh3

Nu var jeg meget optimistisk. Stil-
lingen er objektivt set i balance, men
trenden er på Sorts side, for begge
spillere har fornemmelsen af, at Sort
er ved at udspille Hvid.
35. gxh3 Sg6 36. Kh1? d5! 37. Dc2?

e5 38. Sf5 Df3† 39. Kh2 Kh7?

39... dxe4 vinder bare en bonde. Hal-
lucinationer forsvinder ikke med de
2600, suk.
40. exd5 Txb5 41. d6 Td5 42. Te2 Df4†

42... e4 43. Dxe4! Txf5 44. Dxf3

Txf3 45. Td2 er kun remis.
43. Kh1 Dg5?

43... e4 vinder. Jeg troede tekst-
trækket var mægtig snedigt (træk-
tvang?).
44. Kh2

44. f3! Doh, man må faktisk gerne
rykke bønder efter træk 40, og Hvid
er tilbage i partiet.
44... e4!

Endelig.
45. Se3 Df4† 46. Kg1 Td3 47. Sg2 Df5

48. Dc4?

48. Te3 Td4, og selv om Sort står
bedst, kan Hvid stadig kæmpe.
48... Se5 49. Dc2
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49... Txh3(?)

Upræcis til det sidste. Men heldigvis
nok til, at min modstander gav op.
0-1

�

�

Sune Berg Hansen

– bedste dansker.

Foto: tr.



get højere ratet spiller, være kom-
met i pointgruppen under med 4
point, hvor hun ville møde en noget
lavere ratet modstander. Ved gevinst
her ville hun nå de 5 point, som NM
for kvinder blev vundet på.

Alle i førerfeltet mødte i sidste
runde stærkere modstandere end
dem selv, og det lykkedes kun for
Sheila at få et halvt point, mod
Maxim Devereaux – hendes kære-
ste. I det gamle reglement for zone-
turneringen skulle lodtrækningen
lægges, så man ikke kom til at møde
en landsmand i de sidste runder, og
en lignende regel burde indføres i
opens i forhold til kærester. Alle spil-
lerne syntes, at det var en meget uhel-

dig parring – ikke mindst Sheila og
Maxim selv.

Stort tillykke til Christin, der vandt
sit parti i sidste runde mod Daniel
Andersen og blev NM på bedre kor-
rektion end Sheila. Men selv om
Christin spillede en fin turnering og
lavede en ratingpræstation på knap
1 point over forventet, spillede til-
fældigheder i lodtrækning og mod-
standere også en rolle. Jeg havde
også fire point inden sidste runde,
men blev lidt tilfældigt trukket op til
at møde GM Thrøstur Thorhalsson i
stedet for den 1900-spiller, jeg havde
regnet med. Da jeg havde omtrent
samme korrektion end Christin in-
den sidste runde, ville en sejr her

kunne have indbragt mig NM-titlen,
på trods af, at jeg skulle aflevere 10
Elo-point. Retfærdigt eller uretfær-
digt? Tilfældigt!

Min påstand er, at hvis vi skal have
en retfærdig afgørelse på kvinder-
nes NM, må feltet sammensættes, så
kandidaterne ikke slutter i midten,
for det er her tilfældighederne om-
kring placeringerne er allerstørst.

Tæt løb
Med 4/4 i bagagen fra forårets  divi-
sionsturnering, troede jeg, at jeg var
i rimelig form inden turneringen.
Men især mod stærkere spillere vi-
ser manglende kamptræning sig. I 4.
runde og med 1½ point har jeg gen-

Jacob Carstensen
kommenterer:

Sejr gav IM-norm

I Paris sommeren 2010 havde jeg i
sidste runde chancen for en IM-norm
med gevinst med hvid mod en tysk
IM’er. Samme scenarie her, bortset
fra at det var næstsidste runde. Re-
mis kunne betyde, at jeg skulle vinde
sidste runde med sort selv mod en
IM’er. Jeg valgte bl.a. derfor at gam-
ble med 1. e4, som jeg kun spiller et
par gange om året. Pointen var, at
Henrichs skulle besejres taktisk, og
da han normalt spiller siciliansk, som
jeg selv, var det et oplagt valg.

Jacob Carstensen
Danmark (2332)

IM Thomas Henrichs
Tyskland (2480)

Caro-Kann / B19

1. e4 c6

Caro-Kann var absolut ikke det jeg
håbede på. En åbning jeg aldrig for
alvor er gået i dybden med.
2. d4 d5 3. Sd2 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5.

Sg3 Lg6 6. Sf3 Sd7 7. h4 h6 8. h5 Lh7

9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11. Ld2 Sgf6

12. 0-0-0 Le7 13. Kb1 Db6

Det normale er 0-0. Trækket ser dog

ud til at være kommet på mode efter
en sejr af Delchev.
14. Le3

Ude af min lille åbningsbog med 1.
e4 spiller jeg nu og i de kommende
træk upræcist.
14... Td8 15. c4

Denne plan spiller bedre med en lø-
ber på c3. Et taktisk tema med et d5-
bondeoffer og et mål på g7 er set
masser af gange.
15... Dc7 16. Dc2 0-0 17. Se2

Jeg forsøger at omplacere sprin-
gerne, da de sådan set bare står i ve-
jen.
17... Sg4 18. Sc3 Sdf6 19. Lc1 Lb4 20.

Td3 b5 21. Sd1

Naturligvis ikke det optimale felt.
Planen er bl.a. at muliggøre Tg3.
22... bxc4 22. Dxc4 Tb8

Sort samler på små positionelle for-
dele. B-linien, d-bonden og konge-
stillingen er til Sorts fordel, og han
står derfor lidt bedre.
23. Sd2 Lxd2 24. Txd2 Sd5 25. Tc2 Sb4

26. Tc3 Tfd8

I denne stilling øjner jeg chancen for
at finde noget taktisk. Springeren på
g4 er udækket, dronningen er på
samme diagonal som tårnene og
Lxh6 er nogle af de ting, som jeg
forsøgte at kombinere.
27. Th4!

27. Tg3 Sxf2!
27... Da5

27... Se5 28. dxe5 (28. De2 med lige
spil) 28... Txd1 29. Db3 Sd5!
30.Dxd1? Sxc3† og sort vinder, var
en af de varianter, der næsten vir-
kede for Hvid.
28. a3 Df5† 29. Ka1 Sd5?!

Springeren er truet, men behøver
ikke at flytte. 29... c5 er bedst, men
forståeligt nok vurderer han forkert.
29... c5 30. dxc5 (30. axb4 cxb4 31.
Tf3 Tbc8 32. Txf5 Txc4 33. Tc5
Txc5 34. dxc5 Txd1 med sort for-
del) 30... Txd1 31. axb4 Se5 32. De4
Sd3 33. Dxf5 exf5 34. Kb1 Sxb4
med lige spil.
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30. Tg3

Nu står Hvid bedst.
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I denne vanskelige stilling fejler Sort.
Tiden er begyndt at spille ind, og ud
over varianterne, som alle taber ma-
teriale, er stillingerne, der fremkom-
mer, svære at bedømme.
a) 30... Sdf6 31. f3 Se5 (nok det træk,
han har overset) 32. Dc3 (32. Da4?
Dd3 33. Lxh6 Tb3! 34. Th1 Sxh5
35. Txg7† Sxg7 36. Lxg7 Kxg7, og
Sort vinder) 32... Sd5 33. Dd2 Df6
34. Te4 Sc4 35. Dxh6 Dxh6 36.
Lxh6 Kh7 37. Lxg7 Tb3 med klar
hvid fordel.
b) 30... Sxf2 31. Tf3 Sxd1 32. Txf5
S1e3 33. Lxe3 Sxe3 34. Dxc6 exf5,
taber dronning for tårn og springer,
men er kun noget bedre for Hvid.
30... Sgf6? 31. Lxh6 Kh7

Av, han stiller sin konge på dron-

ningens eneste felt. Min puls steg til
lidt for meget, og jeg burde lige have
taget en dyb indånding. Havde sta-
dig 5-6 minutter på uret. Tanker som:
nu laver jeg en IM-norm!! gik også
gennem hovedet på mig. Resultat:
ikke det bedste træk
32. Tf3?

32. Tg5 vinder nemmere.
32... Dxf3 33. gxf3 gxh6
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Dronning og bonde for tårn og sprin-
ger vinder for det meste let. Min
bondestruktur er dog skidt, og sprin-
ger og tårn er deplaceret. Var hans
konge ikke udsat, kunne det blive
svært at vinde.
34. Se3 Tb5 35. Th1 Tdb8 36. Dc2† Kg7

37. Sc4 c5 38. Tg1† Kf8 39. Dd2 Ke7

40. dxc5 Txc5 41. Se5 Tbc8 42. Dxh6

1-0

nem hele partiet skullet kæmpe for
at holde ligevægten:

Esmat Guindy
Danmark (2153)
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Espen Forså
Norge (2340)

Hvid netop spillet 37. f6, og nu er
chancen der! På trods af tidnøden,
ville jeg med flere spillede partier
have genkendt temaet og spillet 37...
Te2, som holder remis omgående
pga. evig skak med Sa2-c3. I stedet
for spillede jeg...
37... Sd5?? 38. f7 Tf2 39. Te8 Tf1† 40.

Kd2 1-0

Tæt løb i toppen
Inden sidste runde førtes Reykjavik
Open af seks spillere: Ivan Sokolov
(ratet fjerdehøjest), Kamil Miton, Jon
Ludvig Hammer og en ukrainsk trio
bestående af Yuriy Kuzubov, Vladi-
mir Baklan og Illya Nyzhnyk (kun
ratet som nummer 18). Illiya havde i

ottende runde sat sin andenseedede
landsmand, Evgenij Miroshnichen-
ko, ud af spillet, endda med sort,
mens Kamil Miton besejrede toprat-
ede Luke McShane. Med andre ord
så det ud til, at kampgejsten var in-
takt, inden de seks førende tørnede
sammen i sidste runde. Men sådan
skulle det ikke gå.

Jeg nåede ikke engang at komme
i vanskeligheder mod min storme-
stermodstander, inden der var slut-
tet fred både mellem Baklan og
Kuzubov og mellem Nyzhnyk og
Sokolov i henholdsvis 12 og 16 træk.
Til gengæld blev der rig mulighed
for at følge partiet mellem Hammer
og Miton:

Oksana Vovk
kommenterer:

Det sidste manglede

I  årets NM har jeg haft flere stillin-
ger, som burde have ført til 1-taller,
men desværre kæmper folk på 2300+
godt, og jeg manglede liiige det sid-
ste til at hive pointene – og dermed
en rigtig medaljeplads, måske endda
NM-titlen – hjem. Partiet her er fra
5. runde, hvor det lykkedes at vinde,
dog over en noget svagere modstan-
der. Et nederlag i en lignende stil-
ling måtte også vores DSU-formand

�
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Oksana Vovk - tæt på medalje.
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i øvrigt indkassere under XtraCon
turneringen i Skovbo i efteråret.

Herman Ketbaas
Holland (1991)

Oksana Vovk
Danmark (2204)

Fransk / C13

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7

5. e5 Sfd7 6. h4 Lxg5 7. hxg5 Dxg5

8. Sh3 De7 9. Dg4 g6 10. Sf4 Sc6 11.

0-0-0 h5 12. Dg3 Sb6 13. Ld3 Ld7
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At være eller ikke at være? Hvid har
i åbningen ofret en bonde for initia-
tiv, men Sort er nu parat til at rokere.
14. Sxg6?!

Modigt, og bestemt ikke ufarligt for
nogen af siderne. 14. Lxg6 blev mødt
af 14... Tg8.

Kamil Miton
Polen (2600)
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Jon Ludvig Hammer
Norge (2606)

Hvid har stået bedst størstedelen af
partiet og skal gøre sidste træk in-

den tidkontrollen. Der er ingen klar
gevinst, men gode praktiske gevinst-
chancer. Hvid skal spille 40. Kf3
Tc3† (Sort kan også forsøge 40...
Ld4 41. b5 Txf2† 42. Ke4, og i for-
hold til partiet deltager Hvids konge
nu mere aktivt i festlighederne) 41.
Kg2 Tb3 42. b5 Ld4 43. Ld2 med
planen 43... Lh6. Der er lige mange
bønder på brættet, men Sorts er
spredte, og Hvid har en fribonde.
40. Kd3?

Herefter er det til gengæld ikke så
svært at forsvare sig.
40... Txf2 41. Lc7 Tf3† 42. Ke4 Tb3 43.

b5 h4 44. gxh4 Lxh4 45. b6 Lf2 46.

Tb8† Kg7 47. Le5† f6 48. Lxf6† Kxf6

49. Tf8† Kg7 50. Txf2 Txb6 ½-½

Jon Ludvig Hammer slog ud med
armene og lignede en taber, selv om
det næppe var mere end en lovende
stilling, der var røget. Partiet, der var
et af de sidste i turneringen, betød
dog, at han i stedet for at vinde alene
måtte dele sejren med de fem andre i
førergruppen.

NM som del af open
Ud over den ret tilfældige afgørelse
på kvindernes NM, og at man mødte
få – hvis nogen – af sine konkurren-
ter, var det udmærket at afholde
Nordisk Mesterskab  integreret i en
stor open. Turneringen var attraktiv
også for de stærkeste kvinder, fordi
der kunne laves normer af alle slags,
hvor der normalt kun kan laves de
WIM-normer, som for fem af del-
tagerne ville være uinteressante. En-
delig fik man flere kvinder med –
her tænker jeg på otte af de ti island-
ske kvindelige deltagere.

En ægte ‘Haugaard’...
Jeg kan klart anbefale en tur til det
smukke land med bjerge, geysere og
vandfald og selvfølgelig Reykjavik
Open. Finanskrisen har gjort det
mere økonomisk overkommeligt at
tage til Island, men landets økono-
miske situation er naturligvis ikke
noget, der gavner lokalbefolkningen.
Vores taxachauffør fra lufthavnen
var egentlig pensioneret, men måtte
arbejde for at have til dagen og ve-
jen, og han følte sig snydt og bedra-
get af de siddende politikere.

På en guidet tur hørte vi en va-
skeægte Jacob Haugaard: Der skulle
være byrådsvalg i Reykjavik, og ud
over den siddende borgmester meld-
te også en stand-up-komiker sin kan-
didatur. Han begrundede sin opstil-
ling med, at det var blevet for usik-
kert økonomisk at være stand-upper,
og at han også gerne ville kunne give
nogle ordentlige vennetjenester og
poster til venner og familie. Løftet
til vælgerne var gratis brug af hånd-
klæder i svømmebadene.

Man kan udlede, at det ikke kun
var vores taxachauffør, der var me-
get utilfreds med politikerne, for
stand-upperen blev valgt ind med
42% af stemmerne!

14... fxg6 15. Lxg6† Kd8 16. Txh5 Txh5

17. Lxh5 Kc8!

17... Le8 kunne give unødige kom-
plikationer på 8. række, hvorimod
Sort nu altid har Sd8 til forsvar.
18. Se2

Hvid har svært at finde træk, da d4-
bonden hænger. En mulig alternativ
plan var f4, Df3 og g4, men den er
langsom.
18... Sc4

Truer 19... Db4 med mat eller dame-
afbytning. Frigiver samtidig plads til
at skaffe et hul til kongen.
19. Sf4 b6 20. Le2 Db4 21. Sd3?

Her var Db3 med dameafbytning
Hvids bedste, men det er en svær (og
ulogisk) beslutning at træffe, når man
mangler en officer. I virkeligheden
er det Hvids konge, som nu er under
angreb.
21... Da5

Hvid kan ikke dække begge bønder,
og stillingen er nu vundet. Min mod-
stander gav mig lige lov til en sød
afslutning:
22. a3 Sxd4 23. Lg4 Da4 24. Se1 c5

25. c3? Db3

Mattrussel på c2 og d2 kan ikke
dækkes uden større materialetab.
0-1
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Sune Berg Hansen: ‘Min farfar var
en god spiller – han havde vel 1400
i rating. Efter et par år vandt jeg hver
gang, og det var lidt synd for farfar,
for han elskede at spille skak.’

(Copenhagen Chess Festivals
hjemmeside, 4. august 2010)

Peter Heine Nielsen: ‘Matthew
Sadler skrev i New in Chess, at en
af de gode ting ved at stoppe med at
være professionel skakspiller var, at
han var holdt op med at ligge søvn-
løs om natten, fordi han ikke vidste,
hvad man skulle gøre mod Grün-
feldindisk.’

(Skakbladet nr. 5, 2003)

Michael Specter: ‘Lidt akavet for
en skakspiller, så synes det umuligt
for [Kirsan] Ilyumzhinov at sidde
stille i bare fem minutter (måske
fordi han også er tidligere Kalmy-
kien-mester i boksning).’

(The Newyorker, 24. april 2006)

Harry Golombek: ‘Det mest impo-
nerende ved Keres´ stil er hans evne
til at fremtrylle angreb, på samme
måde som en tryllekunstner frem-
tryller kaniner, nemlig ud af ingen-
ting.’

(‘Fifty Great Games of
Modern Chess’, 1942)

Jonny Hector: ‘Da jeg begyndte at
spille skak, havde jeg en idé om, at
hvert eneste parti jeg spillede, skulle
kunne fortjene et diagram af en
spændende stilling.’

(Copenhagen Chess Festivals
hjemmeside, 5. august 2010)

Edgar Allan Poe: ‘Opmærksom-
heden er i skak suverænt den vigtig-
ste faktor. Hvis den vakler et øje-
blik, begår man en uagtsomhed, som
medfører skade eller nederlag. Da
de mulige træk ikke blot er mang-
foldige, men også indviklede, øges
risikoen for uopmærksomhed, og i
ni ud af ti tilfælde er det den koncen-
trerede og ikke den skarpsindige
spiller, som vinder.’

(‘Mordene i Rue Morgue’, 1845)

Jack Peters: ‘Cykelrytteren Lance
Armstrong, golfspilleren Tom
Watson og stormesteren Anatolij
Karpov udfordrede hver især langt
yngre rivaler i forrige måned. Kun
Karpov faldt helt igennem med den
frygtelige score 1½ af 9. Kan skak,
ikke en fysisk krævende sport, vir-
kelig være så hård for aldrende me-
stre? Absolut! Ratinglisterne leve-
rer afgørende beviser for, at evnen
til at spille skak på et højt niveau
daler dramatisk, efter at man er fyldt
50. Selv i de sjældne tilfælde, hvor
stormestrene er forblevet succesrige
efter de var fyldt 50 – f.eks. Victor
Korchnoi og Sammy Reshevsky –
var de alligevel markant svagere,
end de var i deres bedste år.’

(Los Angeles Times, 2. august
2009)

Danny Gormally: ‘Stormestrene er
som gadens værste bøller. De næg-
ter simpelthen at lægge sig ned og
dø!’
(‘Play chess like the PROs’, 2010)

Michael Weinreb: ‘Der findes ikke
nogen værre følelse i skak, end fø-
lelsen af, at nederlaget er umiddel-
bart forestående og aldeles uundgå-
eligt.’

(‘Kings of New York’, 2008)

Doug Hamilton: ‘Når man er i tid-
nød og har en dårlig stilling, bliver
ettrækstrusler pludselig meget at-
traktive!’

(‘Australian Chess –
Into the Eighties’, 1981)

Salo Flohr: ‘Skak er i tre dimensio-
ner: horisontal, vertikal og... tiden.
Og spilleren må være opmærksom
på dem alle, da han ellers vil tabe.’

(‘Twelfth Chess Tournament
of Nations’, 1957)

Michael Adams: [... på spørgsmå-
let om, hvad skakspillere ellers er
gode til: ‘Dagdrømme – og måske
poker.’

(New in Chess nr. 2, 2010)

Edmar Mednis: ‘Skak blev dæk-
ket meget prominent i New York
Times indtil omkring 1960. Sports-
sektionen havde masser af plads til
skaknyheder dengang. Da jeg vandt
New York-mesterskabet i 1955,
dækkede New York Times det med
en større artikel i søndagssporten.
Det blev gjort særdeles kvalificeret
og på en meget prominent vis. Det
var en skam, at Times kort efter be-
sluttede, at skakken skulle flyttes til
kultursektionen. Herefter blev skak-
ken kun dækket ret beskedent, da
kulturstoffet ikke blev prioriteret så
højt som sportsstoffet.’

(Chess Life, august 2001)

Bent Larsen: ‘Når modstanderens
ene løber er meget dårlig, er det
næsten altid godt at afbytte den an-
den.’

(‘50 udvalgte partier’, 1980)

Magnus Carlsen: ‘Dårlige løbere
dækker gode (potentielt i det mind-
ste) bønder.’

(New in Chess nr. 1, 2010)

Salo

Flohr.



Af Jesper Lauridsen

De gamle nordiske sagafortællinger
handler først og fremmest om store
og vigtige begivenheder: Kamp,
mordbrand, krigsfærd og lignende
voldsomheder. Indimellem hører vi
dog også, efter kraftanstrengelser af
foranstående art, at ... han sad deref-
ter stille på sin gård den vinter. Hvad
lavede de så på de lange vinterafte-
ner, når vinden peb i loftslyren og
sneen lå meterhøjt udenfor? De sys-
lede sikkert med åndelige ting: digt-
ning og historiefortælling – og de
spillede selvfølgelig også skak!

Skakspillet antages at have sin
oprindelse i det nordøstlige Indien
for omtrent 1500 år siden. Herfra har
det så ad lange, snørklede veje – der
trolig går via Arabien og det mauri-
ske Spanien – fundet frem til Nor-
den, hvor vi i sagn og saga finder
spredte vidnesbyrd om det herlige
tidsfordriv, både når det nævnes som
dagligdags beskæftigelse i forbifar-
ten, og når det indgår som en del af
handlingen.

De skriftlige kilder deler sig ho-
vedsageligt i fire:

Eddadigte er oldgamle versefor-
mede overleveringer af mytisk ka-
rakter.

Islændingesagaer, der er realisti-
ske, oprindeligt mundtlige, prosa-
beretninger nedskrevet ca. midt i
1200-tallet. De omhandler fortrins-
vis tildragelser på Island i perioden
ca. 900-1100.

Kongesagaerne handler om de
norske (og danske) kongers bedrifter
indtil ca. 1280.

Fornaldersagaerne er yngre (ned-
skrevet ca. 1300-1400), fantasifulde
og til tider ganske djærve eventyr,

der foregår i en ikke nærmere defi-
neret fortid. For alle fire kildetyper
er gældende, at nedskrivningen af
dem er foregået på Island af – bort-
set fra få tilfælde – for vores tid
ukendte islændere, og at original-
sproget er oldnordisk eller norrønt
mål, et fællesnordisk sprog, der også
benævnes dansk tunge. Eksempler
på det norrøne sprog følger.

Skak og tavl
Oldtidslitteraturen omtaler spillet
tavl, der på norrønt hedder tafl, som
betyder bord eller bræt. Der er tale
om en fællesbetegnelse for flere for-
skellige former for brætspil.

Foruden skak (skáktafl) kender vi
i rekonstrueret form bl.a. spillet
hnefatafl (hnefa- betyder konge),
som adskiller sig væsentligt fra skak:

Kun den forsvarende part har en
konge og der rådes desuden over et
forskelligt antal helt ens brikker.
Angriberen skal ved omringning af
kongen med sine egne brikker for-
hindre denne i at nå fra det centrale
udgangsfelt til ét af hjørnefelterne.

Alle brikkerne – også kongen –
bevæger sig et vilkårligt antal felter,
men kun ad rækker og linjer og altså
ikke diagonalt. En brik slås ved, at
den på to modstående sider bliver
flankeret af modstanderens brikker.

Hnefatavl kan spilles med både
9 x 9 og 11 x 11 felter på brættet, der
sandsynligvis har været ensfarvet.
Prøv eventuelt selv at spille hnefa-
tavl online på www.aagenielsen.dk/
index_nef2.html.

Det er foreslået, at både hnefatavl
og skaktavl er blevet spillet med ter-
ning, således at terningkast afgjorde,

hvilke brikker der skulle flyttes og
hvor mange felter. I de skriftlige kil-
der har jeg kun fundet ét eksempel,
der kombinerer brætspil med ternin-
ger. I Islændinge saga fordrives ju-
ledagene 1236 på gården Flugumyre
med spil: Kolbein unge og Gudmund
sad ved tavlspil; de spillede kvotra
på gulvet i stuen. Kvotra (kvátrutafl
på norrønt, kotra på moderne is-
landsk) er en særlig islandsk udgave
af spillet backgammon.

Efter min opfattelse er anvendel-
sen af terning mere sandsynlig i for-
hold til hnefatavl end skaktavl. I
førstnævnte er brikkernes gang væ-
sentlig mindre kompleks, og hasard-
elementet ved terningkast synes der-
med mere velanbragt og naturlig.

Hnefatavl er rimeligvis ældre end
skaktavl i de nordiske lande, men de
forskellige brætspil har sikkert eksi-
steret sideløbende i forskellige og
måske lokale varianter. Reglerne,
herunder brikkernes gang, er for-
mentlig ændret talrige gange fra old-

Et strejftog gennem den oldnordiske litteratur

– iført skakkens briller.

Skak og saga

Udgangsstillingen i 11 x 11 hnefatavl.

Grafik: Wilhelm Meis.
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tiden til nutiden, og skak har under-
vejs fundet sin endelige form og di-
stanceret sig fra andre tavl, som
det nu absolut mest populære og ud-
bredte spil.

Om der i litteraturen henvises til
det ene eller andet brætspil er ikke
altid helt klart. Samtidig er det ikke
sikkert, at sagaens forfatter eller en
senere afskriver eller oversætter har
været særlig tavl-kyndig eller -inter-
esseret og derfor ikke har skelnet
præcist mellem de forskellige spil.
Jeg vover det ene øje – det har mere
prominente gjort før mig(!) – lader
tvivlen komme skakspillet til gode
og bruger i det følgende konsekvent
benævnelsen skak. Jeg er ikke i tvivl
om, at der i hvert tilfælde i de senere
skriftlige kilder henvises til et spil,
der ligner nutidig skak.

Skak er spillenes konge og kon-
gernes spil. Da Håkon Håkonsson
(1204-1263) i Bergen i 1247 vies
(krones) til konge, ses som en del af
den imponerende kroningsproces-
sion ... fire lendermænd, som mel-
lem sig bar et stort skakbræt, hvorpå
det kongelige skrud og vielsesklæ-
derne lå ... (min oversættelse fra
nynorsk), og skikkelserne og hand-
lingen på skakbrættet er jo også som
taget direkte ud af den middelalder-
lige kongesaga: Konger og dronnin-
ger, gejstlige (det internationale tegn
for skakbrikken løber er en mitra
med infulae, dvs. en bispehue med
tilhørende to bånd, der hænger ned
ad ryggen på bæreren, og brikken

benævnes tilsvarende bishop i en-
gelsktalende lande, biskup på Island
og bispur på Færøerne) og riddere
(springere), borge (tårne) og bønder.
For hver af parterne gælder det om
at fælde den andens konge, og i be-
stræbelserne herpå kan det være nød-
vendigt at ofre biskopper, riddere og
særligt bønder. Sågar dronninger må
ind imellem lade livet!

Skak opbygger og styrker karakteren!
Ofte anvendes skakmotivet i litteraturen som positivt og opbyggende.
I Vølvens spådom, mens alt er godt og asernes (gudernes) samfund
etableres, hygges der med skak:

Herefter ankommer tre ondsindede jættekællinger, hvilket selvfølgelig
straks spolerer den gode stemning. Senere i digtet, efter den gamle
verdens og gudernes undergang (ragnarok), genopstår verden – og
sandelig også spillet – på ny:

Ja, verdener kommer og går, skakspillet det består.

Tefldu í túni,
teitir váru,
var þeim vettergis
vant ór gulli …

Tit i tunet
tavl dem muntred,
og guld savnede
guder aldrig …

Þar munu eftir
undrsamligar
gullnar töflur
í grasi finnask,
þærs í árdaga
áttar höfðu.

Og atter ser man
underdejligt
de gyldne tavl
i græsset funkle
som i længst svunden
leg de brugte.

Foto: Jesper Lauridsen.
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... SKAK OG SAGA

hans sår langsomt heles. I den popu-
lære tegneserie Valhalla ses gen-
tagne gange guden Odin spille skak
mod rådgiveren Mimers afhuggede
hoved. Tanken er nærliggende og
sympatisk, men scenen finder des-
værre ingen støtte i de gamle myter.

Skak avler vold!
Skakspillet associeres endnu oftere
med voldshandlinger og mord. Så-
ledes f.eks. i Torgils skardes saga,
hvor den unge, iltre Torgils i 1241
spiller mod Gissur Torvaldssons
frænde Såm. (Torgils er anbragt som
gidsel hos Gissur for at tilsikre sin
far Bødvar fred). Da Såm vil ændre
et springertræk, han har udført på
skakbrættet, bliver Torgils rasende,
rydder brikkerne sammen og stik-
ker Såm et knytnæveslag, så denne
bløder, idet han med henvisning til
Gissurs drab på sine berømte slægt-
ninge Sturla Sighvatsson, Sighvat
Sturlason og Snorre Sturlason siger:
‘...det er hårdt at vide, om vi i ingen
henseender skal turde hævde vor ret
over for Gissurs frænder.’ Underfor-
stået: Nok kan de udslette hans fa-
milie, men han finder sig ikke i, at
de tilmed snyder i skak!

Et andet dårligt springertræk (- og
hvem har ikke prøvet det?), der får
endnu mere blod til at flyde, findes i
Olav den Helliges saga: Den danske
konge Knud den Store spiller skak
mod sin svoger Ulf Jarl. Kongen
sætter en springer i slag og vil gøre
trækket om, hvilket jarlen pure næg-
ter ham. Det kommer efterfølgende
til ubehagelig udveksling af ukvems-
ord om mod og især mangel på
samme, hvorpå kongen lader en af
sine hirdmænd dræbe Ulf Jarl. Skak
og mat! Skakmatchen fandt sted i
Roskilde i året 1026.

Begge de ovenfor nævnte situa-
tioner er jo omfattet af skakregler-
nes § 4.6: Når, som et lovligt træk
eller som en del af et lovligt træk, en
brik er blevet sluppet på et felt, kan
den ikke flyttes til et andet felt. Træk-
ket betragtes da som udført ... Mens
Torgils skarde dermed må siges at
have reglerne på sin side – om end
hans reaktion efter nutidige begre-
ber er vel voldsom – forekommer

Det siger sig selv, at skak må være
en central del af repertoiret for en
ung mand, der skal kunne begå sig i
de højere sociale lag ...

Næsten tilsvarende ses i Vølsunge
saga, hvor Sigurd Fafnersbane bl.a.
lærer skak af sin fosterfader Regin:
Han oplærte ham i idræt, tavlespil
og runer og lærte ham at tale mange
sprog, sådan som det dengang var
almindeligt for kongesønner ...

Der er fokus ikke bare på fysiske
idrætter, men også heltens intellekt
må være i topform, hvis han skal
være en ordentlig dragedræber.

I samme saga findes desuden et
afsnit, hvor Brynhild er så sur over
ikke at være sammen med Sigurd, at
hun siger: ‘Du vil aldrig mere se mig
glad i din hal, eller drikke og spille
tavlespil...’ Herefter smadrer hun i
frustration sin væv.

Et andet kærestepar, der spiller
skak, findes i tragedien Gunløg
Ormstunges saga. Den unge Gunløg
er i lære som lovkyndig ved Thors-

tein, søn af den navnkundige Egil
Skallagrimsson. Her forelsker den
unge mand sig i mesters datter, Helga
den Fagre, mens de to spiller skak:
Gunløg og Helga morede sig jævn-
lig med at spille Tavl, og kom snart
til at holde af hinanden.

Men Ravn kommer siden imellem
dem; han og Gunløg dræber hinan-
den i tvekamp. Kort efter indstiller
også Helga i utide karrieren som en
af historiens tidligst kendte kvinde-
lige skakspillere ...

I Islændinge saga møder vi Tavl-
Berg og hans navnefælle Danse-
Berg. De to kammerater har forskel-
lige sociale færdigheder at byde på,
når de ikke rider på togt mod Torvald
Snorreson i Vatnsfjord. Den først-
nævnte Berg er åbenbart så god til
eller glad for at spille skak, at det
ligefrem bliver hans tilnavn.

Den sårede Torkel Gejtesson sid-
der i Vopnafjordingernes saga bleg
og medtaget i sin sygeseng og ser
på, at de andre spiller skak, mens

Baaren var ældst,
derefter kom Barn,
Yngling, Ætling,
Arving og Gut,
Afstammer, Efterkommer
– oplært blev de
samt Søn og Svend –
i Svømning og Tavl.

I Beretningen om Rig skildres, hvordan Erna og Jarl opdrager deres børn
i de klassiske dyder:

Af Orknøboernes saga fremgår det, at skak var en del af den senere
Orkney-jarl Ragnvald den Helliges ungdomsopdragelse – her opremser
han selv sin formåen; handlingen er henlagt til ca. 1115:

Tafl em ek aurr at efla
iþrottir kann ek .ix
tyni ek traulla runum
tijd er bok ok smidir
skrida kann ek á skidum
skyt ek ok ræ sua at nytir
huartueggia kann ek at hyggia
harpslátt ok bragþáttu.

Ni kunster kan jeg:
Jeg klarer tavlebordsspillet,
fejlfrit mestrer jeg runer
har fod på bog og håndværk;
på skier skrider jeg gerne
og skyder og ror så det duer,
både håndterer jeg harpen
og behersker kunsten at digte.

Burr var inn ellsti,
en Barn annat,
Jóð ok Aðal,
Arfi, Mögr,
Niðr ok Niðjungr,
– námu leika, –
Sonr ok Sveinn,
– sund ok tafl, –

50 2011 /3/146



Kong Knuds optræden mildt sagt
direkte usportslig.

Mere royal dødsvold – og igen er
scenen sat i Roskilde: I Knytlinge
saga bliver kongerne Knud III
Magnussøn og Valdemar den Store
overfaldet af Detlef, der er en af kon-
kurrent-kongen Svend Grates hird-
mænd, mens Valdemar spiller skak,
og Knud er tilskuer (en kongelig
ugle...). Valdemar undslipper atten-
tatet med ubetydelige sår, men ... så
fik Detlef sig rejst op og huggede
straks med kejten [venstre hånd] til
kong Knud, og hugget blev så kraf-
tigt at han kløvede hele hovedet ned
til halsen. Det hele sker 9. august
1157 og episoden kendes som Blod-
gildet i Roskilde.

Skak kræver koncentration og
spillerne må absolut ikke forstyrres!
I Fridthjof hin Fræknes saga er ho-
vedpersonen tilsyneladende så op-
taget af et skakspil, at han overhører
en udsendings gentagne anmodnin-
ger om hjælp til krig. Det viser sig
dog snart, at Fridthjof og hans med-
spiller har talt i kode og brugt plan-
lagte skaktræk som metafor for, hvad
han agter at gøre. ‘To Træk kan man
her gjøre, Fostbroder! og paa en
dobbelt Maade kan man redde sit
Spil.’ ‘Raadeligst vil det være’, sva-
rede Fridthjof, ‘at Ræven [kongen]
først angribes, og da ville begge
Trækkene faae et godt Udfald.’

I Sagaen om Gretter den Stærke
får forstyrrelsen af spillet fatale føl-
ger for Torbjørn Angels syn og hans
onde stedmoders liv. Stifmoderen
synes Torbjørn kunne tage sig noget
nyttigere for og lod et Par skarpe
Ord falde. Han svarede igen; da greb
hun en Brik og slog efter hans Ho-
ved. Halen [på brikken] ramte ham
på Kindbenet, smuttede ind i Øjet
og stak det ud. Torbjørn, hvem Øjet
hang ned over Kinden, sprang op,
og fór så haardt frem imod Stif-
moderen, at hun måtte gå til Sengs.
Hun døde af den medfart ...

Rolf Næse stjæler i Sturløg den
arbejdsommes saga et sæt gyldne
skakbrikker fra en hedensk hellig-
dom. Han forfølges derfor af en tæn-
derskærende hovgydje (præstinde),
der vil have dem tilbage. Hun får fat

på ham, svinger ham rundt i luften
og kaster ham ned, så han brækker
ryggen og dør derved.

Der tages i den ekstremt voldelige
(som om dét i sig selv var noget sær-
ligt kendetegn for en saga) Egil den
Enhåndede og Åsmund Bersærk-
banes saga profetisk forskud på nu-
tidens udstrakte brug af skakcom-
putere, idet kvinden Ørnenebb skal
en tur i underverdenen og dér hente
tre nyttige ting: en kappe, der ikke
kan brænde, et drikkehorn, der ikke
kan tømmes, og et skakspil, der af
sig selv kan spille mod en anden
modstander. Det lykkedes hende at
få fat på spillet, der bevogtes af tre
jættestore kvinder, men hun mister
undervejs det ene øre (incl. kinden
og en hel del hår), to fingre og tre
tænder. Hun giver imidlertid råt for
usødet og kvitterer med bl.a. at flå
brysterne af en af spillets vogtere.
Det er det, man på nudansk kalder
en rigtig bitch-fight!

Samme motiv findes i den mær-
kelige hybrid Kjalnesinge saga.
Helten Bue Andridssøn skal for Ha-
rald Hårfager hente et skakspil hos
Kong Dovre i Dovrefjell. Missionen
lykkes for Bue, der undervejs ikke
anvender vold, men til gengæld må

erlægge kongedatteren visse seksu-
elle ydelser; han virker dog på ingen
måde ligefrem frastødt af arrange-
mentet.

I fortællingen om den 100-år gam-
le Gudmund på Glæsisvoldene gi-
ver Hervard vellykkede råd om et
skakspil, inden han dræber en mand,
der piller ved hans våben:

En Dag, da Gudmund spillede
Skak, og hans Spil næsten ikke stod
til at redde, hans Brikker stod nem-
lig saa daarlig, at han var nær ved
at blive mat, spurgte han om nogen
kunde give ham gode Raad. Hervard
traadte da frem, men da han kort
Tid havde taget Del i Spillet, stod
Gudmunds Brikker allerede bedre.
Hervard havde ladet Tyrfing [et
sværd] ligge paa sin Plads, medens
han saae paa Spillet. Da tog en
Mand Tyrfing og trak den af Bal-
gen; da Hervard saae dette, rev han
Sværdet fra ham, dræbte ham og gik
derpaa bort ...

Der kan ikke herske tvivl om, at
det er Odin – den øverste og viseste
af alle guderne – der er skakspillets
gud. I Hervørs og Hejdriks saga stil-
ler Odin i skikkelse af den blinde
Gest en række gåder til Kong Hej-
drik – herunder også én om skak:

Hverjar eru þær brúðir,
er sinn drottin
vápnlausan vega;
inar jarpari hlífa
um alla daga,
en inar fegri fara?
Heiðrekr konungr,
hyggðu at gátu.

Hejdrik gennemskuer gåden:

Hejdrik svarer dygtigt på alle Odins gåder, på nær den berømte sidste:
Hvad hviskede Odin i øret på Balder på dennes dødsleje? Da Hejdrik ikke
kan svare på dette, må han falde for gudens sværd.

God er din Gaade,
Gest hin blinde,
dog jeg gjætter den grandt,
det er Brætspil;
Brikkerne slaas vaabenløse om Kongen,
og de hvide værge ham.

Góð er gáta þín,
Gestumblindi,
getit er þessar.
Þat er hnettafl;
inar dekkri verja hnefann,
en hvítar sækja.

Så haard en Dyst
om Drotten staar,
uden Vaaben Kvinder kæmpe,
de brune vil
ham Bane raade,
tro de hvide om ham værne.
Gjæt nu Gaaden
grandt, Kong Hejdrek.
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Da Regnar Lodbrogs sønner erfa-
rer faderens berømte sidste ord
‘Grynte ville grisene, om de vidste
galtens kår’ ved sin død i Kong Ællas
ormegård, reagerer de på forskellig
vis. Sønnen Hvidsærk, der sidder
over et spil skak, da han modtager
de dårlige nyheder, klemmer i for-
bitrelse så hårdt om en skakbrik, han
har i hånden, at blodet strømmer fra
hans fingernegle.

Man kan dog også se det hele fra
den lidt mere humoristiske side: Om
Sigurd Slemme (Slembe) fortælles
det i kap. 9 i Kong Inge Haraldsøns
og hans Brødres saga, at han på Is-
land overværede et skakparti mel-
lem en nordmand og en af de lokale.
Nordmanden stod næstbedst og bad
Sigurd om råd for ikke at tabe par-
tiet.

Sigurd observerede, at nordman-
dens modstander havde en betændt
tå og lokkede snedigt en kattekilling
til at springe på mandens ømme fod.
Manden for op med et smertens-
udbrud og væltede herved skakbrik-
kerne. Det lykkedes efterfølgende
ikke at rekonstruere stillingen på
brættet, og nordmanden undgik be-
hændigt nederlaget. Optrinet er som
taget ud af William Hartstons mo-
derne klassiker: Snyd i skak.

Arkæologiske fund
Der findes også helt håndgribelige
beviser på middelalderlige skakspil.
Mest berømt er utvivlsomt The Lewis
Chessmen; 78 smukt udskårne skak-
brikker fra det 12. århundrede, der i

1831 fandtes i en sandbanke i Uig
på det vestlige Lewis i de Ydre He-
brider, Skotland. Stednavnet Uig
kommer i øvrigt af det norrøne ord
Vik, altså Vig.

Brikkerne er for størstedelens ved-
kommende lavet af elfenben fra hval-
ros, men i enkelte tilfælde er anvendt
hvaltænder, og den gængse opfat-
telse er, at de alle er fremstillede i
Trondheim i Norge. Medvirkende til
dateringen af brikkerne var formen
på løbernes (biskoppernes) hoved-
beklædning. 67 af skakbrikkerne er
udstillede på British Museum i Lon-
don og resten findes på Museum of
Scotland i Edinburgh.

Nær Akureyri på det nordlige Is-
land fandt man i begyndelsen af
1800-tallet en lille bronzestatuette,
som muligvis forestiller guden Thor.
Figuren, der er 67 mm høj, dateres
til omkring år 1000. Figurens betyd-
ning er usikker, men en anvendelse
som skakbrik er foreslået. Til sam-
menligning er kongen, der benyttes
i den tyske Bundesliga, 96 mm høj.

I Ockelbo i Sverige fandtes en bil-
ledrunesten fra 1000-tallet med tavl-
motiv. Runestenen blev desværre
ødelagt ved en kirkebrand i 1904,
men i 1931 fremstilledes en kopi på
baggrund af bevarede tegninger. Der
er i dette tilfælde givetvis tale om
hnefatavl, da brættet tydeligt viser
det centrale kongefelt og ‘helle’-fel-
terne i hjørnerne. Den ene af spil-
lerne nyder et drikkehorn mjød sam-
tidig med spillet, så øl-skak er heller
ikke nogen ny opfindelse.

Skak på Island i moderne tid
Skakinteressen på Island har holdt
sig lige siden oldtiden, og Island er
overraskende den nation i verden,
der har flest skakstormestre pr. ind-
bygger. Pr. januar 2011 hele 11
GM’ere til en befolkning på ca.
325.000. Til sammenligning har
Færøerne, Danmark, Norge og Sve-
rige henholdsvis 0, 10, 10 og 18
stormestre.

Islandsk skaks grand old man,
Friðrik Ólafsson  (f. 1935) var i pe-
rioden 1978-82 præsident for ver-
densskakforbundet FIDE.

Det seneste betydelige skakslag på
islandsk grund var holmgangen om
verdensmesterskabet i Reykjavik
sommeren 1972, hvor den regerende
mester Boris Spassky (f. 1937), Sov-
jetunionen, fandt sin banemand i
udfordreren, amerikaneren Bobby
Fischer (1943-2008). Sidstnævnte,
der sidenhen (2005) af Altinget blev
tildelt islandsk statsborgerskab og er
begravet ved Laugardælir kirke i
Selfoss, nød til sin død næsten udelt
respekt på øen, hvorimod resten af
den civiliserede verden nok har be-
undret hans skakgeni, men anset
hans adfærd i øvrigt for excentrisk –
for nu at sige det pænt ...

Se de gamle nordiske kildetekster:

www. heimskringla.no

... SKAK OG SAGA

The Lewis Chessmen

på Museum of Scotland.

Foto: Christian Bickel.

Udsnit af Ockelbo-runestenen.

Foto: Berig.
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Thor (replika) som skakbrik?

Foto: Esmat Guindy.

Foto: Jesper Lauridsen.

Bobby Fischer DNA-testet
to år efter sin død

På et krav fra filippineren Marilyn
Young bestemte den islandske høje-
steret i juni 2010, at Bobby Fischers
kiste skulle graves op, så der kunne
foretages en DNA-analyse med hen-
blik på at fastslå, om Fischer var far
til Marilyn Youngs 9-årige datter,
Jinky.

Fischer efterlod sig mindst to mil-
lioner dollars, men intet testamente,
og det gav anledning til en arvestrid
mellem den kvindelige formand for
det japanske skakforbund, Miyoko
Watai, som hævdede at have giftet
sig med Fischer i 2004, Fischers ne-
vøer Alexander og Nicholas Targ,
de amerikanske skattemyndigheder,
samt altså Marilyn Young.

Opravningen, der fandt
sted 5. juli 2010, satte dog
Mrs. Young og Jinky ud af
spillet om pengene, for
DNA-analysen viste med
fuldstændig sikkerhed, at
Fischer ikke kunne være fa-
deren.

Bobby Fischer ligger – igen – begravet

ved Laugardælir kirke i Selfoss.
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En dejlig søndag

Dan H. Andersen

kommenterer:

Klaus Gadegaard
Odysseus (2153)

Dan Andersen
Frederiksberg Skf. (2260)

Fransk / C02

Spillet i 2. division på 2. bræt i mat-
chen mellem Odysseus og Frederiks-
berg Skakforening den 5. december
2010.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Sc6 5.

Sf3 Db6 6. a3 c4 7. Sbd2 Sa5 8. g3

Ld7 9. Lh3

Aftenen før havde jeg forberedt mig
ved at gennemspille min modstan-
ders partier i Danbase og kikke i
Skakencyklopædien om fransk. Lidt
retro, men der er nu en vis glæde ved
kombinationen af et glas rødvin, en
bog og et rigtigt skakbræt med brik-
ker. I denne stilling angav Encyklo-
pædien en variant med sort lang ro-
kade efterfulgt af f6, hvor Hvid endte
med at lægge et ubehageligt tryk på
e6. Hvorfor spiller man ikke 9... h5,
tænkte jeg. Det er vel et meget lo-
gisk træk, når løberen står uden for
bondekæden. Nu dagen efter var stil-
lingen som magi opstået ved bræt-
tet, og jeg spurgte mig selv, om ikke
det var bedre at vente med at afklare,
om det var g- eller h-bonden, der
skulle marchere frem først. Den slags
kan man jo bruge en time på afgøre
med sig selv, så jeg fulgte Larsens
råd om, at en indskydelse ved bræt-
tet skal udføres efter et par minutters
betænkning. Nu ved jeg selvfølge-
lig godt, at det næste træk er blevet

spillet tusindvis af gange, men der er
en vis tilfredsstillelse ved at have fået
ideen selv.
9... Le7! 10. 0-0 g5! 11. Se1 h5 12.

f4?

Det brugte han fem minutter til, hvil-
ket er alt for lidt. Bedre havde været
f.eks. 12. Lg2 med en lige stilling.
Den sorte fremmarch på g- og h-lin-
jen ser dramatisk ud, men fronten er
kort, og det er ikke nemt at mobili-
sere officererne
12... g4 13. Lg2 Sh6 14. De2 Sf5

Her ser man resultatet af fejlen i 12.
træk. Sort blokerer på begge fløje,
og de hvide brikker står i vejen for
hinanden. Især er det irriterende for
Hvid, at hvis springeren på d2 flyt-
tes, lander der en sort springer på b3.
15. Sc2 h4

Frederiksberg Skakforenings Rybka
hævder, at det er en nyhed, hvilket
jeg nu ikke kan tro. Hvid er klar til at
sparke blokadespringeren på f5 væk
med Se3, og jeg følte, at der skulle
handles nu. Det kunne føre til den
tanke, at det havde været bedre at
vente med Sf5 og i 14. træk spille
løberen til a4 for at forhindre Sc2,
men jeg brød mig ikke om 15. f5!?
efterfulgt af et kvalitetsoffer. En
mulighed for Hvid er at indstille sig
på et tålmodigt forsvar med Df2 ef-
terfulgt af Te1, Sf1 osv, men jeg kan
godt forstå, at Klaus Gadegård fore-
trak aktivt spil.
16. Dxg4 hxg3 17. hxg3 La4 18. Sb4

0-0-0
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Her havde Hvid brugt 49 minutter,
og efter at have tænkt 25 minutter
over 18. træk var jeg oppe på 1 time
og 9 minutter. Det er ikke nemt at
manøvrere i mylderet af alternativer,

men jeg husker, at jeg regnede gan-
ske langt i flere varianter. Nu kan
Hvid slå på d5: 19. Sxd5 Txd5! 20.
Lxd5 Sxd4! 21. cxd4 Dxd4†.
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Sort tager løberen på d5 og har som
kompensation for kvaliteten et jern-
greb om de hvide felter og kraftigt
tryk på den hvide kongefløj. Det ville
jeg gerne spille, og det vil Rybka
også! Men hvad med 18... Se3 i ste-
det for lang rokade? Jeg regnede på
19. Dg7 0-0-0 20. Dxf7. Til sidst
kunne jeg ikke finde ud af det og
fulgte mit instinkt: Hvid skal ikke
have lov til at komme ud af klem-
men ved at ofre kvalitet. Tårnet skal
i spil, og bagefter ofrer jeg på d4.
Burde jeg have ofret på d4 med det
samme? 18... Sxd4 19. cxd4 Dxd4†
20. Tf2 Lc5 21. De2 Ld1! 22. De1
c3 ser godt ud.
19. Df3 Tdg8 20. g4 Sxd4! 21. cxd4

Dxd4† 22. Tf2

På 22. Df2 havde jeg set en rigtig
dejlig variant: 22... Lc5 23. g5 c3
24. Sf3 Dxf2† 25. Txf2 Sb3 26. Tb1
a5 27. Sa2 c2. Desværre spiller Hvid
bedre 27. bxc3 med pæn fordel til
Sort. I stedet bør Sort opretholde
presset med 22... Dxf2† 23. Kxf2,
Txg4 og afgørende fordel. Men nu
vil min maskinven gerne have 22...
Lh4 med varianten 23. Sf1 (Sort truer
23... Ld1) 23... Txg4 24. Le3 Lxf2†
og stor fordel. Jeg havde slet ikke set
muligheden for at tage løberen til h4
og fortsatte med min planlagte vari-
ant. Her havde jeg en halv time til-
bage og min modstander 20 minut-
ter.
22... Lc5 23. g5 Th4

Nu er Hvids bedste forsvar 24. Sf1.
Jeg havde planlagt at bytte på f2,

3
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Divisionsskak:

Også i 2. division blev der spillet
fremragende skak. Men mens spil-
lerne tager skakken alvorligt, tager
skakken – i hvert fald ikke turnerin-
gen – spillerne seriøst. Mener vin-
deren af det følgende klassiske an-
grebsparti.

�
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spille Sb3, slå løberen på c1 og
derefter bonden på f4. Men Hvid
stikker en kæp i hjulet med mellem-
trækket Kg3, som dækker f4 og truer
tårnet. Rybka vil i stedet have en
afbytning på f2 og fremmarch af
d-bonden, som den evaluerer til for-
del.
24. Dg3??
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24... Tg4! 25. opgivet.

Efter 25. Df3 vinder 25... Txf4 selv-
følgelig, men jeg havde nu glædet
mig til 25... Ld1! Det havde været
en passende afslutning på et parti,
hvor Sorts greb om de hvide felter
betød alt.
0-1

For mig var partiet en stor oplevelse.
Jeg spillede med en stærk følelse af

vilje til sejr og ren og skær glæde
ved spillet.

I den forbindelse kan jeg ikke lade
være med at komme med nogle kom-
mentarer til sidste runde i vores grup-
pe i 2. division. Hvis skak skal være
glæde, så var det skuffende at være
med i en fællesafslutning i 2. divi-
sion gruppe 1, der blev domineret af
en sportsligt set uheldig afvikling af
nogle af matcherne og i øvrigt fandt
sted under former, der burde kunne
gøres bedre.

For at tage det sidste først: Kanti-
nen var primitiv, der manglede ana-
lysebrætter, og der var ikke noget så
basalt som at have en tabel, hvor
holdenes score successivt blev ført
ind. Det er det mindste, man kan for-
vente i sidste runde, hvor oprykning
og nedrykning skal afgøres.

Det burde være en selvfølge, at
man som holdspiller gør sit bedste.
Så hvorfor stiller Odysseus med fire
reserver til kampen mod nedryk-
ningskandidaten Bornholm og taber
2-6?

Det burde også være en selvfølge,
at ingen får lov til at spille en kamp
efter sidste runde. Alligevel gav tur-
neringslederen Bornholm og Sjælsø
lov til at afvikle deres kamp fra
2. runde(!) en uge efter divisions-
afslutningen. Til forsvar for beslut-
ningen er der blevet opremset et li-
tani af udefra kommende tekniske
sammenbrud og ugunstige vejrfor-
hold, som gentagne gange forhin-
drede det ene hold i at krydse det
isbelagte hav. Til det er der at sige,
at det for en beskeden ekstraudgift
havde været muligt at flyve eller
overnatte, og det er småligt, at man
ikke ville ofre det på sportslighedens
alter.

Tilsammen er denne type lomme-
uldsarrangement og brud på almin-
delige regler for sportslighed udtryk
for en ligegyldighed over for skak-
ken og de spillere, der nok ikke er i
den øverste elite, men som dog for
de flestes vedkommende har spillet i
mange år og afsætter mange søndage
til holdskak. Jeg synes egentlig, vi
fortjener bedre.
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Mads Andersen

kommenterer:

Gunnar Pedersen
Esbjerg (2209)
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Mads Andersen
Skanderborg (2390)

4. runde – Sort har netop spillet
22... f6 for at hindre Se5.
23. Se5!!

Springeren hopper bare derop alli-
gevel!
23... Tac8

Nu taber sort materiale. Hvid ville
vinde materialet tilbage med stærkt
initiativ efter 23... fxe5 24. dxe5!
(men ikke 24. Lxd5† cxd5 25. Dxc7
Lxc7 26. Txc7 Lc8! 27. dxe5 Le6!,
hvorefter Sorts stilling er holdbar)
24... Lxe5 25. Lxd5† cxd5 26. Dxc7
Lxc7 27. Txc7 Tab8 28. Tg7† Kf8
29. Txh7. At der er tårne på brættet
gør, at de uligefarvede løbere er til
Hvids fordel, da han har angreb.
24. Sxc6!

Fjerner fundamentet i Sorts stilling.
24... Lxc6 25. Dxc6 Se7 26. Df3!

Jeg kiggede lidt på varianten 26.
Dxe8† Txe8 27. Txc7 Lxc7 28. d5
med pointen, at Hvid vinder efter
28... Kf7? 29. d6 Td8 30. Ld5†!
Sort havde dog træk som 28... Kg7
eller Le5, hvorefter Hvid stadig har
noget arbejde, der skal gøres. I par-
tiet ryger der bare en bonde.
26... Dd7 27. Dxf6 Txc1

27... Tf8 28. Txc8! var endnu værre!
28. Txc1 Tf8 29. Dg5 De6 30. De3 Df5

31. d5 Tc8 32. Txc8† Sxc8 33. De8†

Lf8 34. Le4 Sd6

Gunnar lader mig nu sætte mat på
fornem vis.
35. Lxf5 Sxe8 36. Le6 mat! 1-0

Dan H. Andersen – glæder sig over skakken,

men ikke over vilkårene i turneringen.
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At Tjekkiet emmer af skakhistorie
og -tradition ved de fleste. Man be-
høver blot at nævne navne som Mi-
roslav Filip, Vlastimil Hort og Lubo-
mir Kavalek for at skakspillere ret-
ter sig ærbødigt op, og siden 2001
har Tjekkiet sat alle deres store inter-
nationale opens i ét system: The
Czech Tour.

Denne ‘tur’ rundt i Tjekkiet by-
der på ikke mindre end 12 forskellige
Elo-turneringer, spredt ud over man-
ge forskellige egne og byer i Tjekkiet
– og ud over hele kalenderåret. Så
uanset hvornår man får lyst, kan
Tjekkiet byde på en god turnering
på det pågældende tidspunkt.

Hvis man ønsker at orientere sig
om turneringer i Tjekkiet, kan man
altid gå ind på www.czechtour.net,
hvor der findes information om pro-
grammet og resultater fra alle tidli-
gere turneringer.

En af turneringerne er Liberec
Open, som hvert år i oktober bliver
spillet i festsalen på Hotel Liberec, i
2010-udgaven med to danske dele-
gationer i startfeltet. Tre spillere fra
Nørresundby og fire fra København.
Det var som sagt et helt tilfældigt
sammentræf, at hele syv danskere
deltog i turneringen, og Danmark var
da også den udenlandske nation, der
kom til at præge turneringen mest:
Allerede fra 3. runde sad der kon-
stant mindst én dansker på de for-
nemme topborde!

De fleste dage startede dagens
runde kl. 16, så vi havde god tid til
også at lege turister under turnerin-
gen. Rytmen var nogenlunde fast:
Morgenmad - Udflugt - Frokost -
Forberedelse - Fritid - Parti - Fælles-
analyse - Aftensmad på restaurant

ude i byen - Og: Godnat’, så hver
dag gav også nye oplevelser og der-
med følelsen af at være på en rigtig
ferie. I løbet af ugen oplevede vi bl.a.
Liberec Zoo, Liberec Gamle Bydel,
Bjergbanen ved byens vartegn Jes-
ted, en cross-country-tur 30 km fra
Liberec samt flere gode vandreture i
de meget forskelligartede kvarterer
omkring byens centrum.

Anbefaling!
Spil med i Den Tjekkiske Tour 2011-
2012! Vi havde en fantastisk tur, og
vi kan varmt anbefale andre at gøre
det samme: Det er nemt (arrangø-
rerne sørger for alt det praktiske), det
er billigt (et godt måltid mad inkl. en
halv liter Urquell fadøl koster f.eks.
i alt cirka kr. 56,-!), det er venlige
tjekkiske mennesker, det er mad i
topklasse og billige varer, det er kul-
tur, og det er ferie. Så argumenterne
for at lade være er bestemt svære at
få øje på.

Nørresundby-delegationen rejste
med tog t/r, mens vi fra København
kørte i bil. Rejseformen er en smags-
sag: Bilen er billigere og mere flek-
sibel, toget er mere afslappende og
mere behagelig over lange stræk.
Vælg selv!

Resultaterne
I sidste halvdel af turneringen ryk-
kede en hidtil ukendt polak (uden
titel) imponerende sikkert op gen-
nem feltet, så i sidste runde kunne vi
kun spille med om fordelingen af de
sekundære placeringer.

Desværre blev ét af partierne i sid-
ste runde et rent dansker-opgør, hvil-
ket vi ellers hidtil stort set var blevet
skånet for: Vi var jo ikke rejst fra

Danmark for at spille mod hinanden
indbyrdes. Partiet Bent Sørensen -
Bo Garner Christensen i 9. og sidste
runde sluttede desværre remis, hvil-
ket betød, at vi begge lige netop for-
spildte vores chance for at få en præ-
mie med hjem.

Jørgen Jørgensen fra Nørresundby
sikrede sig derpå med en afsluttende
gevinst titlen som ‘bedste dansker’
– helt oppe i præmierne i en slutstil-
ling, der kom til at se således ud:

Spil skak i Tjekkiet
To danske skak-delegationer mødtes tilfældigt i

Liberec Open 2010 i Tjekkiet og giver deres varmeste

anbefalinger til den årlige turneringscyklus ‘Czech Tour’.

Danske skak-turister i en bjergkabine 1012

meter over havets overflade. Fra venstre Lars

C. Andersen og Christian A. Eriksson, Herlev

Skakklub, samt Bo Garner Christensen, K41.

Foto: Henrik B. Pedersen.

1. Pawel Szablowski, Polen, 7½
2. IM Pavel Vavra, Tjekkiet, 6½
3. IM Vir. Dambrauskas, Litauen, 6½
4. IM Sebastian Plischki, Tyskland, 6½
5. Jørgen Jørgensen, Nørresundby, 6½
...
9. Bent Sørensen, Nørresundby, 6

10. Bo Garner Christensen, K41, 6
15. Henrik B. Pedersen, Herlev, 6
17. Lars C. Andersen, Herlev, 6
40. Christian A. Eriksson, Herlev, 4½
78. Peter Nielsen, Nørresundby, 3

Af Bo Garner Christensen
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Vladimir Krivanek
Tjekkiet

Bo Garner Christensen,
K41, Danmark

Siciliansk / B50

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. b3

Vladimirs special-variant mod sici-
liansk.
3... Sf6 4. Sc3 Sc6 5. Lb2 a6 6. a4

Heromkring begyndte jeg at føle, at
Hvid brugte forholdsmæssigt mange
træk på at ‘nusse’ i åbningen, og jeg
spejdede derfor efter en mulighed for
at gribe initiativet.
3... e6 7. Le2 Dc7 8. 0-0 Le7 9. d4?!

Når Hvid har brugt oceaner af træk
på ikke at spille hovedvarianterne,
så skal han efter min mening und-
lade dette træk. Pludselig kommer
vi over i en stillingstype, som meget
minder om det, man kender, men
hvor Sort således har fået foræret en
hel del tempi! Jeg forsøgte ikke at
lade mig provokere til at gøre noget
hasarderet....
9... cxd4 10. Sxd4

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

10... h5!!

Under vores analyse-seancer på ho-
tellet havde den Københavnske de-
legation mange gange haft temaet
‘Attacking Ratio’ oppe til diskus-
sion: Så vidt jeg forstod begrebet,
handler det om, at hvis man i en gi-
ven stilling i en bestemt zone af bræt-
tet har en overvægt af officerer (i
forhold til modstanderens officerer i
samme zone), ja, så har man ‘Attac-

king ratio’: Man har gode odds for,
at ens angreb i denne zone vil skære
lige igennem!
Min anvendelse af begrebet er må-
ske ikke speciel subtil, for her sad
jeg blot og tænkte for mig selv: ‘Min
modstander har vist den bedste Ra-
tio på dronningefløjen, men min på
kongefløjen ser da til gengæld ud til
at være i top’. Derfor teksttrækket. –
Der er blæst til angreb!
11. Sxc6 bxc6 12. f4 e5

En h-bonde kan jo meget sjældent
sætte mat på egen hånd, så Sort åb-
ner et par diagonaler til sine løbere:
Infanteriet gøres klar!
13. fxe5 dxe5 14. Lc4

Forsøger at lamme den sorte an-
grebs-maskine, da sorts springer nu
bliver bundet til opgaven at fungere
som skjold: Det direkte og indirekte
pres mod bonden på f7 er da selv-
følgelig bestemt ikke rart for Sort....
14... Lc5†

Læg godt mærke til denne diagonals
betydning i det følgende!
15. Kh1 h4 16. a5?!

Sort fornemmer slet ikke, hvad der
er på vej! Han spillede i hvert fald
dette træk med en mine, som sagde:
‘Så har jo Hvid jo nærmest total do-
minans over hele brættet! Hvad skal
Sort mon stille op?’ Svaret kom
prompte:
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16... Sh5!!

Her antog min modstanders ansigt
flere forskellige udtryk: Først over-
raskelse over, at jeg ville tillade slag
på f7: ‘Det kan da ikke passe – der
kan oven i købet slås med skak!!’.
Derpå et lille smil, der signalerede,
at Hvid for sjov jo kunne overveje at

slå med tårnet, og dermed ikke sige
skak – 7. række plejer jo altid at give
afgørende fordel! Da min modstan-
der så derefter lige ville dobbelt-
checke sine varianter, opdagede han
til sin forbløffelse, at Sort i diagram-
met faktisk truer med at sætte mat i
tre startende med 17... Sg3†! Men
chokket lagde sig hurtigt: Han kunne
jo bare afvægre matten, før slag på
f7, så derfor:
17. g4? hxg3 e.p. 18. Lxf7†

Smilet var vendt tilbage på min mod-
standeres ansigt: Nå, lad os så spille
skak!!
18... Dxf7! 19. Txf7

‘Har Sort virkelig tænkt sig at spille
videre med en Dronning for lidt?’,
tænkte min modstander øjensyn-
ligt...
19... Sf4!!

Og først nu gik den egentlige pointe
op for Hvid: Sort truer mat på to for-
skellige måder (Txh2 eller bonden
til g2). Smilet stivnede.
20. Dd2

Eneste måde at dække de to mattrus-
ler på.
20... Kxf7

Et dejligt træk at spille: Det behøver
jo ikke at være det store drama hver
gang!
21. Tf1 Txh2† 22. Dxh2 gxh2 23. Kxh2

Le6

Røgen er lettet, Hvid er bagud med
en ren officerer, og der truer desuden
forskellige matbilleder i h-linien.
Hvid opgav.
0-1

Min modstander viste sig efter par-
tiet som venligheden selv, da han
spontant udbrød: ‘Thank you so
much for this game!! For the first
time I’m not embarrased to loose a
game!! You played Excellent!!’

NB. Hvis Hvid havde set faren
komme i træk 17, kunne han have
forsvaret sig med 17. Se2, men den
mulighed så vi først, da vi var kom-
met hjem!
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www. czechtour.net

Vi spillede mange gode partier, men
for mig er særlig ét parti et dejligt
minde om en helt igennem vellyk-
ket skak-ferie.
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Mat i 3 træk.
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Hvid trækker og vinder.

Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Mat i 2 træk.
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Selvmat i 3 træk. Se tekst.
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��������
���
���


�������
�����
��
���	����
	����
��
�	���	��
��������
Hjælpemat i 3 træk. Se tekst. �
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Opgaveforklaring
13585. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 6. halvtræk. Sort hjæl-
per til.
13586. Hvid trækker først og tvin-
ger Sort til at sætte mat i 6. halvtræk.

Løsninger til nr. 2/2011
13576. 1. Sb3. 2... Ld3 2. Da1‡. 1...
Txf7 2. Sxf7‡. 1... Tg5 2. Dxg5‡
1...~ 2. Tf5‡. Forførelser: 1. Dxg2?
Dg8! 1. Da1? Tg5! 1. Se6? Txh6! 1.
Lc3? Txf7! 1. Sc2/Le3/e3? Ld3!
Francisco Salazar López, Spanien
(28/2 1924 - 7/6 2000).
13577. 1. Te1. 1... bxc4 2. Dxf3‡.
1... dxe1/Sg6-~ 2. Sxf4‡. 1... Kxc4/
Ld6 2. Sb6‡. 1... b4/Lc5 2. T(x)c5‡.
1...  Lc1/Lb2/Lb4 2. S(x)b4‡. For-
førelse: 1. Dc2? Lc5! David Thur-
ston Brock, USA (6/8 1839 - 1918
(dato ukendt)).
13578. 1. Lb3 Lxe2 2. Lf6. 1... Txe2
2. Kc6. 1... Sxe2 2. Sb6. 1... ~ 2.
Sd4. Israel Abraham Schiffmann,
Ukraine (27/9 1903 - 29/4 1930).
Schiffmann, der vel bør benævnes
rumæner, skønt født ukrainer, døde
ung som en spændende og entusia-
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http://problemskak.dk/

Dansk Skakproblem Klub
Foreningen for alle, der interesserer
sig for skakopgaver.
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stisk 2- og 3-træks komponist. Læn-
ge efter hans død udkom bogen
‘Faszinierendes Schachproblem’,
1963, der rummer omkring 100 op-
gaver fra hans sidste år (1927-30).
13579. 1... Le4 2. Td3† Ke5 3. Td7
De6 4. d4‡. 1... Kd5 2. Te7 Le4 3.
d4 Se6 4. Td7‡. Antanas Vilkauskas,
Litauen (25/1 1939 -).
13580. 1. Lh7 Sxh5 2. Dxh5. 1...
Se8 2. Db8. 1... Se6 2. Dxe6. 1... Sf5
2. Lxf5. Pavlos N. Moutecidis, Græ-
kenland (7/11 1930 -). IM 1984 i
komposition. Har specialiseret sig i
selvmat, især i mange træk.
13581. 1. Lf4! g2! 2. Le3! h4 3. Lg1!
h3 4. c8D! Lxc8 5. Kc7! Kb5 6. Kd6
Kc4 7. Ke5 Kd3 8. Kf4 h2! 9. Lxh2
Ke2 10. Kg3 Kf1 11. Kh4! remis.
Udråbstegnene stammer fra de to
forfattere. En særdeles vanskelig stu-
die, hvor analyserne ville fylde
mindst en side i Skakbladet. Skulle
nogen blive ‘bidt’ af opgaven, kan
udredningerne rekvireres fra mig.
Hverken Rybka eller Houdini (det
nye ‘mirakel’) synes i stand til at
knække nøden. Kun krøllede menne-
skehjerner er det rette redskab!

Nikolai Ivanovich Kralin, Rusland
(26/12 1944 -), Oleg Viktorovich
Pervakov, Rusland (8/4 1960 -).

Ekstra-opgaven
En klassisk studie af A.A. Troitzky.
1. Sb6 De8 2. Sd7 Dxd7 3. Dd3†. 1.
Sb6 Dxb6 2. De3†. 1. Sb6 Ke4 2.
Dg4† Ke5 3. Sd7†. Alexei Alexeye-
vich Troitzky, Rusland (Sovjet) (14/
3 1866 Sankt Petersborg - 14/8 1942
Leningrad (samme by, andet navn).
Som brødrene Kubbel døde han un-
der tyskernes 1000 døgn lange be-
lejring af Leningrad under Anden
Verdenskrig. Han var én af den mo-
derne studies fædre. Bidrog selv med
ca. 2000 stk.! Er kendt for den grun-
dige analyse af det vanskelige slut-
spil K + 2S mod K + B, der allerede
i 1906 kunne læses i Deutsche
Schachzeitung.
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Af Bent Kølvig

Paul Keres
Estland
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Gideon Ståhlberg
Sverige

Det trøster os altid, når vi oplever, at
stormestre også kan begå overseel-
ser. Alligevel måtte jeg spærre øj-
nene op, da jeg gennemspillede det
gamle parti Ståhlberg - Keres, Ke-
meri 1937. For i spillet efter denne
stilling skete der det, at Deep Rybka
4, som kiggede med, protesterede
over flere af trækkene. Og med god
grund.
Der kom nemlig følgende mærkvær-
digheder:
47. Tf7 Sc3??

Hov, hvad med Lf3?
48. Td3

Nå, hvorfor ikke Txf3?
48... Le4 49. Tg3??

Og hvad er det? Ståhlberg slår sta-
dig ikke, men inviterer til 49... Se2†.
49... Sa4?

Keres gør gengæld og modtager ikke
tilbuddet.
50. Te3?

Her var det g7, der kunne slås. De
følgende træk ser heldigvis mere
normale ud.
50... Ld5 51. Tfe7 Sc5 52. Tc7 La8 53.

Kb2 Se6 54. Te7

Og Ståhlberg vandt (fortjent?) efter
trækkene:
54... Sd4 55. Tg3 Sf5 56. Th3† Kg6 57.
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Og sådan er det gået til, at springe-
ren er kommet til at gå den forkerte
vej til e6. Men i disse tider, hvor man
bare kopierer fra database til data-
base, er der ingen, der opdager så-
dan noget. Undtagen ved et tilfælde!

Mærkelige overseelser ...

Bobby Fischers berømte noteringsliste med

partiet mod Donald Byrne i 1956. Også i sin

'My 60 Memorable Games' angav Fischer

partitrækkene med deskriptiv notation.

QR1 QN1 QB1 Q1 K1 KB1 KN1 KR1

QR8 QN8 QB8 Q8 K8 KB8 KN8 KR8

QR2 QN2 QB2 Q2 K2 KB2 KN2 KR2

QR7 QN7 QB7 Q7 K7 KB7 KN7 KR7

QR3 QN3 QB3 Q3 K3 KB3 KN3 KR3

QR6 QN6 QB6 Q6 K6 KB6 KN6 KR6

QR4 QN4 QB4 Q4 K4 KB4 KN4 KR4

QR5 QN5 QB5 Q5 K5 KB5 KN5 KR5

QR5 QN5 QB5 Q5 K5 KB5 KN5 KR5

QR4 QN4 QB4 Q4 K4 KB4 KN4 KR4

QR6 QN6 QB6 Q6 K6 KB6 KN6 KR6

QR3 QN3 QB3 Q3 K3 KB3 KN3 KR3

QR7 QN7 QB7 Q7 K7 KB7 KN7 KR7

QR2 QN2 QB2 Q2 K2 KB2 KN2 KR2

QR8 QN8 QB8 Q8 K8 KB8 KN8 KR8

QR1 QN1 QB1 Q1 K1 KB1 KN1 KR1

Deskriptive notation:
Hvert felt har to navne, afhængigt af
om det betragtes fra Hvids eller Sorts
side af brættet. F.eks. hedder det felt,
som i den algebraiske notation er
kendt som ‘g2’, ‘KN2’ set fra Hvids
side, men ‘KN7’ set fra Sorts.

Alle felter på dronningfløjen star-
ter med ‘Q’ (Queen), og alle felter
på kongefløjen med ‘K’ (King). De
øvrige bogstaver referer tilsvarende
til den brik, som i udgangsstillingen
står på den pågældende linie:‘R’
(Rook), ‘N’ (Knight), ‘B’ (Bishop).

I en mundtlig analyse vil f.eks.
‘Sf4’ hedde ‘knight to king's bishop
4’, hvis det udføres af Hvid, mens
det bliver ‘knight to king's bishop
5’, hvis Sf4 er et træk af Sort.

Td7 Sd6 58. Tg3† Kf6 59. Tgxg7 Sc4†

60. Kc3 Se5 61. Tc7 Ld5 62. h4 Sf7

63. Kd4 Ta5 64. Tg1 Sd8 65. Tf1† Ke6

66. c4 Kd6 67. Tc8 Se6† 68. Kc3 Lb7

69. Te8 Sc5 70. Tf6† Kd7 71. Te5 Se4†

72. Kd4 Txa7 73. Tf7† Kd6 74. Tef5

1-0.

Der må da være en forklaring. Selv i
stærk tidnød kunne to så prominente
mestre ikke tage så meget fejl. Først
konsulterede jeg diverse online skak-
databaser. De havde alle det samme
trækforløb. Hvad med samtidige kil-
der? De var dog ikke sådan til at få
fat i. Men så kom jeg til at tænke på
min gamle slutspilsbog, Jens Ene-
voldsens ‘Slutspillet III’, en dansk
klassiker fra 1949, som jeg havde
megen glæde af i de unge år. Det var
jo dengang, vi ofte havde hænge-
partier at analysere. Og dér var det!
På sidste side endda. Og de korrekte
træk fra diagramstillingen viste sig
at være:

47. Tf7 Sf6 48. Td3 Le4 49. Tg3 Sh5

50. Te3 Ld5 51. Tfe7 Sf4 52.Tc7 La8

53. Kb2 Se6 54.Te7 etc.

Og så gik det op for mig, at det –
igen – måtte dreje sig om en mislyk-
ket oversættelse fra det engelske de-
skriptive noteringssystem. Her tæl-
les rækkerne jo fra hver side.
Altså ved Sorts træk er 8.
række lig med 1. række etc.
I den engelsksprogede ud-
gave kan sekvensen med de
mystiske springertræk have
set sådan ud:

47. R-B7 N-B3
48. R-Q3 B-K5
49. R-KN3 N-R4
50. R-K3 B-Q4
51. R(B7)-K7 N-B5
52. R-QB7 B-R1
53. K-N2 N-K3
54. R-K7 etc.

Deskriptiv notation årsag til fejl i skak-databaserne.
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1. Raaphi Persitz
Robert Hübner

Nytårsturneringen, Hastings 1968-
69. Israeleren Raphael Joseph Arie
Persitz, som i 2009 døde 74 år gam-
mel, huskes af nogle danskere for
sin deltagelse i Junior-VM 1953 i
København.

Han var en fremragende taktiker,
farlig for enhver, hvilket Hübner her
måtte sande: 28. Dxf7†! blev parti-
ets sluttræk. 28... Txf7 29. exf7† Kf8
30. Te8†. 1-0.

2. Paolo Vezzosi
Alberto David

30. Edoardo Crespi Magistrale Mi-
lan 2009. 19... Sxf2! vandt en vig-
tig bonde, da 20. Kxf2 Tc2† koster
damen, og 20. Txc5 Sd3! er heller
ikke lystigt. Hvid orkede faktisk
ikke at spille videre. 0-1.

3. Graham Burgess
Chris Beaumont

Aarhus Sommerskak 1990. Tre bøn-
der for en kvalitet må give pote: 27...
Txd2! 28. Dxd2 Dxf3† 29. Dg2.
Også efter 29. Tg2 Sxe4 30. De2
Dxf5 får Sort den tredje bonde.

29... Dxe4 30. fxg6 hxg6 31.
Dxe4. Et ligeledes utiltalende alter-
nativ er 31. Td1 Df4! 32. Dd2 Df3†
33. Kg1 Dxb3 etc. 31... Sxe4 32.
Te1 f5 33. h4 Kf6 34. Kg2 Sc3.
Håbløst for Hvid, som opgav. 0-1.

4. Ivan Morovic Fernandez
Sergej Rublevsky

World Cup, Khanty-Mansiysk
2009. 39... Txh3†! medførte øje-
blikkelig opgivelse. 0-1.

5. Anatolij Ufimtsev
Mark E. Taimanov

17. Sovjetmesterskab, Moskva
1949. Belejring eller slag af Bd4
fører ikke til noget: 28. Tc4 Lf5!
29. Tb4 (29. Texd4? Txe5) 29... Da2
30. Te1 Tfd8 etc. Tilsvarende efter
28. Lxd4 Tfd8.

Derimod: 28. Lxg7! Kxg7 29.
Th4 Db6 30. Txh3, og med nu to
bønders overvægt kom partiet hjem.
30... h5 31. Te7 Tc8 32. De2 Tdc5
33. Txh5 Tc1† 34. Kg2 Dc6† 35.
Kh3 Tf8 36. Tf5 Dc8 37. De5†.
1-0.

6. Lev A. Polugaevskij
Eugenio Torre

Phillips & Drew, London 1984. Jo
jo! 19. Lxh7†!! Kxh7 20. Dh5†
Kg8 21. Tg3. Så er det spørgsmå-
let, om Sort har tid til at organisere
et forsvar, inden der kommer flere
ofre. Hvad der truer, viser varianten
21... Sd7 22. Lh6 g5 (på 22... g6
slår tårnet) og nu 23. Taa3!! Sf8 24.
Taf3 Sg6 25. Txf7! Kxf7 26. Tf3†
Lf6 27. Dxg5 med tilbageerobring
af det investerede - plus renter.

Lignende pointer ses i to festlige
bivarianter: 21... Lh4 22. Txg7†!!
Kxg7 23. Lh6† Kg8 24. Ta3 Sd7
25. Tg3† Lxg3 26. Dg4† med mat.
Samt 21... f5 22. Txg7†!! Kxg7 23.
Lh6† Kh8 24. Ta3! Lxa3 25. Lg5†
Kg7 26. Dh6† Kg8 27. Dg6† Kh8
28. Lf6† Dxf6 29. exf6† etc.

Lidt mere kompliceret bliver det
efter 21... Lf8 22. Lg5!, hvor Sorts
dame har to forsvar mod truslen Lf6.
Men 22... Dc7 med ideen 23. Lf6??
Dc2! strander på mellemtrækket 23.
Tc1! Sc6 24. Lf6.

Og efter 22... Da5, hvor 23. Lf6?
skal besvares med 23... Dd2, kom-
mer trækomstillingen 23. Tg4! g6
24. Lf6 Lg7 25. Txg6! fxg6 26.
Dxg6 Te7 27. Lxe7, og de mange
bønder vinder for Hvid.

Torre valgte 21... g6, hvorefter
han blev knust af 22. Txg6†! fxg6
23. Dxg6† Kh8 24. Dh6†?! Lidt
grus i maskineriet. Bedre var 24.
Dh5†! Kg8 25. Lh6 Kh8 26. Ta3!!

24... Kg8 25. Dxe6†?! Spild af
tid. Den bonde er ligegyldig: 25.
Dg6†! Kh8 26. Dh5†! som kom-
mer senere.

25... Kh8 26. Dh6† Kg8 27.
Dg6† Kh8 28. Dh5†! Kg8 29. Lh6!
Endelig på rette spor. 29... Lf8 30.

Dg6† Kh8 31. Lxf8 Txf8 32. Dh6†
Kg8 33. Ta3!, og så kom reserve-
troppen! 1-0.

7. Gawain C. G. Jones
Martin Poulsen

Klaksvík 100 år, 2008. 17. Sf6†!
Den bør Sort nok slå med løberen:
17... Lxf6 18. exf6 Sg6. Ellers kom-
mer den hvide dame snart til h6. 19.
Lxg6! fxg6 20. Dd4! Kf7 (Ide: 21.
fxg7 Kg8!) 21. Db7 22. De5 Tac8
23. f3 med stor fordel til Hvid. I par-
tiet kom 17... gxf6 18. exf6 Ld6?!
Pinen kunne forlænges med 18... e5!
19. Dg4† Sg6 20. fxe7 Txe7 21.
Txe5 Txe5 22. Lxe5. Nu nærmer
matten sig. 19. Lxh7†! Kh8 20. Dg4
Sg6 21. Lxg6 fxg6 22. Dxg6. 1-0.

8. Murray G. Chandler
Mikhail I. Gurevitj

Leningrad 1987. 33. Sxf5!! Ikke
bare en gratis bonde, da 33... exf5
34. Dxf5† Kd6 35. Df6† vinder of-
ficeren tilbage. Det er også starten
på et regulært kongeangreb.

Nu ville 33... Sg6 34. Sxg6 exf5
35. Dxf5† ligeledes blotte kongen
alvorligt. Det samme med 33...
Sf3†!? 34. gxf3 exf5 35. Dxf5† Kc7
36. Dxf7† Kb8 37. Tb1.

33... Sc6 34. Sxe6! Kxe6. 34...
fxe6 35. Dg7† Kc8 36. Sd4 Sxd4
37. Tf8 mat! Eller 34... Dc4 35.
Tfe1. 35. Tde1† Kd7 36. Te7† Kc8.
36... Sxe7 37. Dxe7† Kc8 38. Sd6†.
37. Dg8† samt mat. 1-0.

9. Ian Rogers
Haris Muljadi

Noosa Open 1997. 15. Sf6†! Set før.
Sort kan jo ikke slå med springeren,
da damen skal dække Lb7: 15...
Sxf6? 16. exf6 Dc7 17. Lxh7†!
Kxh7 18. Dh5† Kg8 19. Dg5 g6
20. Dh6 og mat. 15... gxf6 16.
Lxh7†!? Jaja, godt nok. Men 16.
Sf5!! havde absolut været Trækket!
16... Kxh7. Angrebet fortsætter
også efter 16... Kh8 17. Dh5. 17.
Dh5† Kg7 18. Dg4† Kh7 19. Td3
Sf4 20. Dxf4 Lxg2 21. Dh4†. 1-0.

Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 11.



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

Sommerskak
– når du har tid K

23/6 - 4/8. – Nørresundby Skakklub
indbyder til 7 runders koordineret
EMT, som spilles hver torsdag aften
fra 23. juni til 4. august 2011. – Man
kan tilmelde sig alle eller enkelte run-
der, som man har lyst. – Alle spillede
partier rates. Også Elo, hvis betingel-
serne er opfyldt. – Betænkningstid:
2 timer til hele partiet uden mellem-
liggende tidskontrol. – Se detaljeret
indbydelse på turneringens egen
hjemmeside: enpassant.dk/sommer.

Bornholms
Sommer Skak 2011 K

8/7 - 10/7. – Bornholms Skakklub
indbyder til koordineret EMT i week-
enden 8.-10. juli 2011. – Turneringen
Elo-rates, hvis betingelserne er op-
fyldt. – Spillested: Østre Skole, Pin-
gelsalle 31, 3700 Rønne, hvor der
også er mulighed for overnatning. –
Indskud: 150 kr. Overnatning: 100 kr.
– Indskud og betaling for overnatning
indbetales på klubbens konto i Nor-
dea: Regnr.: 0650 ktnr. 5550 583 988.

– Turneringen afvikles fortrinsvis i
6-mands grupper, alle-mod-alle. –
Tilmelding senest 4. juli 2011 på:
www.bornholms-skakklub.dk/tur-
nering/bss2011. – Yderligere infor-
mation på hjemmesiden. – Vel mødt
til en Skaksommer på Bornholm.

14. Horsens Lang Weekend
EMT 2011 K

21/7 - 24/7. – Horsens Skakforening
indbyder atter til 7-runders sommer
weekend EMT over fire dage, fra tors-
dag d. 21. juli til søndag d. 24. juli
2011. – Spillested: ASV Horsens,
Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens. –
Spillestedet er handicap-egnet. Der
er gode busforbindelser til spilleste-
det, bus nr. 3 og 112 kører fra statio-
nen, se i øvrigt www.midttrafik.dk. –
Overnatning: Tilbydes på ASV Hor-
sens for 50 kr. pr. nat plus depositum
på 250 kr. Meddeles ved tilmeldin-
gen! Der er fine badefaciliteter for
både damer og herrer. – GM/IM til-
bydes fri overnatning på Hotel Opus.
FM’ere tilbydes gratis overnatning på
ASV. Vi har indgået en aftale med
Hotel Opus om overnatning til rime-
lige priser. Kontakt Tim Bjerre på
email: tim@tjec.dk eller tlf. 75 65 65
49, hvis du ønsker at gøre brug af dette
tilbud. – Spilledage: 21. juli - 24. juli.
Torsdag, fredag og lørdag 10-16 og
17-23. Søndag 10-16. – Turnerings-
form: Alle deltager i én åben gruppe
efter accelereret (2) FIDE-schweizer
systemet. Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne herfor er opfyldt. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk, der-
efter 1 time + opsparet tid til resten af
partiet. – Indskud: GM/IM/WIM/
WGM gratis, for alle andre deltagere
330 kr. Mere end 100% af indskud-
det går til præmier minus EMT-af-
gift. – Præmier: 1. pr. minimum 5000
kr. Ratingpræmier: Spillerne indde-
les i grupper efter rating, med mini-
mum 3000 kr. i præmier i hver gruppe.
Hver deltager kan kun vinde én præ-
mie, som ved ligestilling afgøres ef-
ter korrektion. – Tilmelding: Online
på www.horsensskakforening.dk,
eller til Tim Bjerre, tlf. 75 65 65 49,
email: tim@tjec.dk. – Sidste tilmel-
dingsfrist er mandag den 18. juli. –
Find mange flere informationer på
vores hjemmeside eller på facebook,
som løbende opdateres. – Turnerin-
gen er sponseret af: 5. HK, Proprint
A/S og Hotel Opus.

Skødstrup
Sommer EMT 2011 K

25/7 - 29/7. – Skødstrup Skakklub
indbyder til den 31. koordinerede
Sommer EMT i de gode lokaler på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Der spilles 5 run-
der Monrad med færdigspil 5 hver-
dage i uge 30, den 25., 26., 27., 28. og
29. juli kl. 18.30 til 23.30. 2 timer til
40 træk, ½ time til resten. – Indskud
150 kr. – Placerings- og rating-
præmier. – Tilmelding senest 18. juli
til Willy Møller Nielsen, Bondehaven
30, 8541 Skødstrup, tlf. 86 99 24 61,
willymn@gmail.com.

Køge Bugt Sommer 2011 K

17/8 - 28/9. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Sol-
rød Strand med start kl. 19.00 føl-
gende onsdage: 17/8, 24/8, 31/8, 7/9,
14/9, 21/9 og 28/9 2011. – Spilletid
er 90 minutter til hele partiet med til-
læg på 30 sekunder fra træk 1. – Ind-
skud er på 100 kr. og heraf går de 70
kr. til præmier. – Turneringen Elo-
rates, hvis betingelserne er opfyldt. –
Tilmelding senest den 15. august
2011 via turneringens web-portal:
www.sydskak.dk/turnering/kbs2011/
hvor der også kan fås yderligere op-
lysninger om turneringen.

Skanderborg EMT 2011 K

17/8 - 28/9. – Herved indbydes til
EMT i Skanderborg med afvikling på
følgende onsdage: 17/8, 24/8, 31/8,
7/9, 14/9, 21/9 og 28/9, alle dage kl.
18.30. – Turneringsregler: Der spil-
les i 8-mands grupper, evt. Monrad i
nederste. Der spilles efter DSU’s reg-
ler for koordinerede EMT. FIDE-reg-
ler, dog accepteres 1 times for sent
fremmøde. – Betænkningstid: 40 træk
på 1 time og 45 min., og derefter ½
time + opsparet tid til resten. – Spille-
sted: Niels Ebbesen Skolen, Højvan-
gens Torv 4, Skanderborg. – Røgfri
spillelokaler. Rygning skal foregå
udendørs. – Deltagerbetaling: 150 kr.,
GM-IM-FM-WGM-WIM-WFM er
fritaget for betaling. – Faste præmier:
Mesterklasse 1: 1. pr. 1500 kr., 2. pr.
500 kr., 3. pr. 200 kr. Øvrige Mester-
klasser: 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 400 kr.,
3. pr. 200 kr. Basis-klasserne: 1. pr.
500 kr., 2. pr. 300 kr., 3. pr. 200 kr. –
Se i øvrigt hele indbydelsen på
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...KOMMENDE TURNERINGER
Spillested:

Konventum

Gl. Hellebækvej 70

DK-3000 Helsingør

Tilmelding:

Via mail til: organisator@politikencup.dk

Eller online på: www.politikencup.dk

Betaling af indskud:

Nordea-konto: (reg. nr. 2132) 5365 159 604

Fra Norge og Sverige: Se www.politikencup.dk

Åben for alle, uanset rating. Sidste år havde turnerin-
gen 291 deltagere med rating fra 1000 og op til 2755.
Allerede nu har top-ti i det kommende felt i Politiken
Cup 2011 et gennemsnit på 2638.

Turneringsform: 10 runder FIDE-schweizer.

Betænkningstid: Følger FIDE's regler: 90 min. til
40 træk / 30 min. plus opsparet tid til resten + 30 sek.
tillægstid for hvert træk startende ved træk 1.
Bemærk: I Politiken Cup har man lov til at komme
1 time for sent, før man taber på udeblivelse.

Starttidspunkter: Åbning lørdag den 30. juli
kl. 13.00, derefter 1. runde kl. 14.00. 2. og 3. runde
søndag den 31. juli hhv. kl. 9.00 og 16.00.
4.-9. runde mandag den 1. august - lørdag den 6.
august kl. 13.00. 10. runde søndag den 7. august kl.
10.00. Præmieuddeling søndag den 7. august kl. 16.30.

Præmier: • 1. pr. 20.000 kr. • 2. pr. 18.000 kr. •
• 3. pr. 15.000 kr. • 4. pr. 10.000 kr. • 5. pr. 8.000 kr. •
• 6. pr. 5.000 kr. • 7. pr. 4.000 kr. • 8. pr. 3.000 kr. •
• 9.-13. pr. 2.000 kr. • 14.-20. pr. 1.000 kr. •

Ratingpræmier: I hver af følgende ratinggrupper
(ved min. 10 deltagere i gruppen):
1000-1500, 1501-1700, 1701-1900, 1901-2050, 2051-
2200, 2201-2300, 2301-2400:
• 1. pr. 3.000 kr. • 2. pr. 2.000 kr. •

Indskud:
GM, IM, WGM, WIM Gratis Gratis
FM, WFM 600 kr. 500 kr.
Juniorer (f. 1991 eller senere) 700 kr. 600 kr.
Seniorer (f. 1951 eller tidligere) 700 kr. 600 kr.
Spillere med Elo 950 kr. 850 kr.
Spillere uden Elo 1.000 kr. 900 kr.
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Skakfestival i Helsingør 30. juli - 7. august 2011

Nordeuropas største og smukkeste skakfestival med
deltagelse af mere end 20 GM og mange andre
titelholdere. Mulighed for at score IM- og GM-
normer eller, som mange andre allerede har gjort,
spille sig på Elo-listen. I 2010 deltog mere end 300
spillere i festivalen. Foruden 20 hovedpræmier er der to præmier i hvert af syv rating-
intervaller, så alle har en fair præmiechance. Konventum ved Øresundskysten i Helsingør
tilbyder ideelle faciliteter, og foruden hovedturneringen arrangeres lynskak, filmaften,
foredrag, simultanopvisninger og en cup-turnering for børn under 14 år.

Politiken Cup 
33. Copenhagen Open
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Hotel / Overnatning
Konventum råder over ca. 200 værelser, som tilbydes
festivalens deltagere til følgende rabatpriser:

Enkelt m/ morgenmad 610 kr. pr. døgn
Enkelt m/ fuld pension: 930 kr. pr. døgn
Dobbelt m/ morgenmad: 370 kr. pr. person pr. døgn
Dobbelt m/ fuld pension: 690 kr. pr. person pr. døgn

Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.
Hjemmeside: www.konventum.dk
Online reservation: www.politikencup.dk

Festival-program

Filmen 'Bobby Fischer against the World'
–  med foredrag: Onsdag den 3. august 2011.
Copenhagen Blitz: Fredag 5. august 2011.
CCF Børne Cup: Lørdag den 6. august 2011.
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www.skanderborgskakklub.dk, hvor
tilmelding skal ske senest 14/8. Til-
melding modtages også af Bjarne
Berring Rasmussen, Mursejlervej 8,
8660 Skanderborg, tlf. 86 52 35 28
eller 40 75 21 54, email: berring
@rasmussen.mail.dk.

Solvognturnering 2011 H

21/8. – Nykøbing Sj. Skakklub ind-
byder til 6 runder ½-times hurtigskak
søndag den 21. august kl. 10-18 i
Nordgårdshallerne, Nykøbing Sj. –
Oplysning: Klubbens hjemmeside
www.nyksjskak.dk, eller Villum
Sejersen, Nørregade 1A, 4500 Nykø-
bing Sj. Mobil 30 34 03 44, email:
vse@privat.tdcadsl.dk.

Brøndby EMT K

22/8 - 26/9. – Brøndbyernes Skak-
klub indbyder til 5 runders åben EMT
turnering. – Spilledage: Vi spiller på
følgende mandage: 22/8, 29/8, 5/9,
19/9 og 26/9. Alle dage med start kl.
19.30. – Spillested: Møllesalen,
Brøndby Møllevej 25, 2605 Brøndby.
– Betænkningstid: 2 timer til hele
partiet. Ved fremmøde senere end 30
minutter efter partiets start dømmes
man som taber. – Turneringsform: 6-
mands grupper. Sidste gruppe even-
tuelt som Monrad. Turneringen Elo-
rates, hvis betingelserne er opfyldt. –
Indskud: 130 kr. – Præmier: Gruppe
1: 1. pr. 2000 kr., 2. pr. 1200 kr.
Gruppe 2: 1. pr. 1500 kr., 2. pr. 1000
kr. Gruppe 3: 1. pr. 1200 kr., 2. pr.
700 kr. Gruppe 4: 1. pr. 900 kr., 2. pr.
500 kr. Gr. 5: 1. pr. 700 kr., 2. pr. 300
kr. – Tilmelding: Vi har kun plads til
32 deltagere, så det er først til mølle!!
Online tilmelding via KSU’s hjemme-
side. Indskud betales på reg.nr. 1551
kontonr. 2127652, mrk. ‘Indskud’. –
Eventuelle spørgsmål via email til:
formand@brondbyskak.dk. – Vel
mødt i Møllen!

Herning Byturnering 2011 K

22/8 - 3/10. – Herning Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders koordine-
ret EMT følgende 7 mandage: 22/8,
29/8, 5/9, 12/9, 19/9 26/9 og 3/10. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler. –
Spilletid: kl. 19-24.00 (ingen hænge-
partier). – Spillested: Vestervangsko-
len, Kantinen, Vestergade 82, 7400
Herning. – Turneringsform: Der spil-
les i 8-mands grupper og evt. sidste
gruppe som Monrad. – Ved fremmøde

senere end 30 minutter efter partiets
start dømmes man som taber. – Be-
tænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Elo-rates hvis betingelserne er
til stede. – Indskud: 130 kr. pr. per-
son. – Præmier: Hele indskuddet går
til præmier. – Kantine: Der kan kø-
bes kaffe/te, øl/vand, brød og slik. –
Denne turnering er en del af 9. HK
Grand Prix. – Tilmelding senest:
mandag, den 15. august 2011 til Steen
Juul Mortensen, Marievej 7, Snej-
bjerg, 7400  Herning, tlf. 97 16 21 67,
eller meget gerne pr. email til adres-
sen: steenjuul@post.tele.dk, eller
email: hamborg@post10.tele.dk. –
Vel mødt i Herning.

Damhus-Mesterskabet 2011
EMT (Røgfri) K

6/9 - 25/10. – Damhus Skakklub in-
viterer til koordineret turnering tirs-
dag den 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10,
11/10 samt den 25/10. – Spilletids-
punkt: kl. 19.00-24.00. – Form:
Mesterklasse + basisgrupper. Øver-
ste gruppe (M1) er primært åben for
spillere med over 2100 i DK- eller
Elo-rating. Endelig gruppeinddeling
afhænger af tilmeldingerne og sker
på baggrund af aktuel rating. – Alle
grupper, der opfylder kravene, vil
blive Elo-ratet. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer og en ½ time + opspa-
ret tid til resten af partiet. – Spille-
sted: Damhus Skakklub, Højnæsvej
63, 2610 Rødovre. – For at sikre op-
timale spilleforhold begrænses del-
tagerantallet til 56. – Turneringsform:
Der spilles i 8-mands grupper. Ne-
derste gruppe evt. Monrad. – Indskud:
Alle grupper kr. 130, som betales ved
første rundes start. – Præmier: Hele
indskuddet minus EMT-afgift. – Ga-
ranteret 1. præmie i øverste gruppe
1500 kr. – Tilmelding: Senest søndag
d. 28/8 til Ernst M. Hansen, tlf. 44 94
64 59 med angivelse af navn, klub,
rating og tlf. nr. – Andre muligheder
email: bjorn.enemark@get2net.dk. –
På klubbens hjemmeside vil deltager-
listen løbende blive ajourført: http://
damhusskakklub.dk/.

Husk også ...

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

Bornholms Sommer Skak
8/7 - 10/7

http://kskak.dsu.dk/start.html

DM 2009
Slutstilling: 1. Claus Jensen 10½,
2. Søren Peschardt 10½, 3. Brian
Jørgen Jørgensen 10, 4. Søren
Rud Ottesen 10, 5. Lars-Henrik
Bech Hansen 9½, 6. Lars Kirs-
tein Andersen 9, 7. Jens Holm
Nielsen 7½, 8. Steen Vestergaard
7, 9. Kenneth Varberg 7, 10.
Brian Feldborg 6½, 11. Bjørn
Laursen 6, 12. Arne Walter Lar-
sen 5½, 13. Poul Henning Niel-
sen 4, 14. Erik Pontoppidan 2,
15. Niels Georg Larsen 0.

Peter Lindegaard

Åbent Computerfrit
DM 2010
Slutstilling: 1. Svend Erik Ander-
sen, Taastrup 6½, 2. Aage Juste-
sen, Nørre Alslev 6, 3. Ejnar Møl-
ler Kristensen, Esbjerg 4½, 4.
Poul Andersen, Middelfart og
Bent Skov, Højslev 4, 6. Chr.
Waagner Nielsen, Egå 2, 7. Per
Nielsen, Hurup 1, 8. Steen Vester-
gaard, Ikast 0

Peter Lindegaard

K-skak

Systematisk
skak-undervisning
på video

Slutspil, åbninger og

variantberegning – direkte til

din GMail-boks. Seks dage

om ugen med over 50 timers

skak-videoer på engelsk.

Alt dette for 275 kr

om måneden.

Kontakt:

Stormester

Henrik Danielsen

danielsen.h@gmail.com
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Telefontid:
Mandag-onsdag kl. 16-18

Torsdag lukket, Fredag kl. 10-16

The Safest Grünfeld
Med denne nye bog af Delchev og Agrest
tilbyder Chess Stars et komplet repertoire mod
1.d4 og de forskellige Anti-Grünfeld systemer.
Bogen giver ud over en åbningsteoretisk del og
grundlæggende viden om åbningen også
indsigt i midtspilsplaner og de typiske taktiske
forviklinger og muligheder, der opstår. Materia-
let er helt opdateret til 1.4.11! og i de fleste
hovedvarianter angives mindst to alternative
spillemåder for sort – en solid og en udfor-
drende. 348 sider i Paperback, kun 199,- kr

Experts vs the Anti-sicilians
Og så har Quality Chess udgivet Experts vs
the Anti-sicilians, redigeret af Jacob Aagaard
og John Shaw. I denne bog kommer en række
af de teoretiske eksperter med anbefalinger i
forhold til, hvordan man både som hvid og sort
håndterer hvids forskellige måder at undgå den
åbne sicilianer. De mange skribenter i denne
bog tæller bl.a. Avrukh og vores egen Peter
Heine Nielsen. 440 spændende sider, et must
for alle, der spiller siciliansk, hardback kun
299,- kr., og paperback kun 249,- kr.

Karpovs Strategic Wins 1-2
Sidst men ikke mindst har Quality barslet med
et digert 2-binds værk om Karpovs strategiske
sejre. Bøgerne er begået af Tibor Karolyi,
som virkelig instruktivt og lærerigt viser
Karpovs fantastisk dybe forståelse med
instruktive og underholdende partier. Bind
1, ‘The Making af a Champion’ omhandler
perioden 1961-1985, og bind 2, ‘The
Prime years’ 1986-2009. Bøgerne sælges
i paperback til 249,- kr. og i Hardback til
299,-kr. stk. Vi tilbyder helt undtagelsesvis
disse spritnye bøger i hardback til
favørpris – vi kan ikke nænne at skille
dem ad! I alt for begge bøger kun 500,- kr.

Og så er der nye
telefontider i Skaksalget ...

Mandag-onsdag kl. 16-18,
torsdag lukket, fredag kl. 10-16.

Ændringerne er nødvendiggjort af
mit primære arbejde, og jeg
håber, I vil tage godt imod dem.

Lars Meyer

Nye bøger


