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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 56

Taktik

2. Sort trækker!
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Tør hun?

5. Hvid trækker!
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Damebytte her?

8. Hvid trækker!
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Skoleeksempel!

3. Hvid trækker!
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Vejen frem?

6. Hvid trækker!
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Usikker konge!

9. Sort trækker!
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Løbere i slag!

1. Hvid trækker!
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Bevar fokus!

4. Sort trækker!
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Åbningsteori?

7. Hvid trækker!
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Enden er nær!
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Glædeligt mange løsere nøjedes ikke
med at  skrive til julemanden, men
sendte også en mail til Skakbladet
med løsning på juleopgaven bag på
Skakbladet nr. 6. Og langt de fleste
havde tændt deres julelys!

Det var jo lige det, Kaare Vissing
Andersens nissedrilske opgave gik
ud på: at tænde de fire løber-lys på
c4, d6, f6 og g4, så de blev hvide og
kunne sætte mat.

Vers 2 i opgavens julesang for-
talte, at tårnet er en tændstik, og lø-
berne julelys, og vers 3 oplyser (nåh
ja, undskyld!), at med tårnet på et
sort felt er lysene slukket, mens de
er tændt, hvis tårnet står på hvidt.

Selv med tændte lys giver Hvid jo
ikke skak i første træk, så Sort kan
forvandle til dronning med 1... b1D
eller 1... h1D. Begge træk forhaler
matten ved de fleste tårntræk hen til
et hvidt felt, men ikke, hvis Hvid
spiller 1. Te4. Dér spærrer tårnet ele-
gant diagonalerne bagud fra de to
forvandlingsfelter, hvorefter  Sort
kun kan parere enten 2. Lb5 mat el-
ler 2. Lh5, men ikke dem begge.

1. Te4! er altså en løsning, men
hvorfor er 1. Tb3 og 1. Th3 ikke bi-
løsninger – f.eks. 1. Tb3 h1D 2. Tb8
mat? Fordi Tb8† jo sætter tårnet på
et sort felt og derfor slukker de hvide
løber-lys igen! Samme gælder Th3
fulgt af Th8. Ingen mat!

Opgaven lever derfor på sin egen
måde op til konventionerne for ‘kor-
rekte’ skakproblemer, og den blev
bragt som originalopgave i Informa-
tion lørdag den 24. december 1994.

Skakredaktør Peter Dürrfeld var i
øvrigt så begejstret for opgaven, at

Mads Andersen
stormester
Tre GM-normer kom i hus i 2013,
da Mads Andersen blot var 18 år
gammel, og samtidig passerede
hans rating de 2500, der er FIDE’s
krav til GM-titlen. Men den ene
norm havde for få partier, så der
skulle scores en fjerde. Efter to år
og flere resultater tæt på blev den
fjerde norm så virkelighed ved
hold-EM på Island, og Mads An-
dersen er Danmarks 13. storme-
ster. Med sine 20 år klart den yng-
ste, men dog ikke yngst ved ud-
nævnelsen. Den rekord holder Da-
vor Palo, men Mads Andersen ind-
skrev sig i en lille eksklusiv kreds
(årstal for GM-titel / alder):

Davor Palo (2005, 19 år)
Curt Hansen (1985, 20 år)
Bent Larsen (1956, 21 år)
Peter Heine Nielsen (1994, 21 år)
Lars Bo Hansen (1990, 22 år)

Derpå følger Jakob Vang Glud og
Allan Stig Rasmussen, som begge
var 26 år. Ældst var Jens Kristian-
sen med sine 60 år, da han blev
stormester som senior-VM 2012.

Tændstik på så sort et felt,
er just ikke nogen helt...

... men er feltet snevejrshvidt,
 tændes lys og matten blidt!

han tog den med blandt de tolv be-
retninger i sin ‘12 skakmyter’ (In-
formations Forlag, udgivet år 2000).

Tre vindere er udtrukket blandt de
løsere, der havde skrevet 1. Te4! på
julehilsenen. Tak til alle, der deltog
i Skakbladets juleleg!

Ole Sørensen, Århus
('Larsen' i luksusudgaven)

Claus Olsen, København
('Tag stilling' 780 taktikopgaver)

Tommy Nielsen, Klarup
('Åbningsspillet i skak')

Juleopgaven

Korrektioner...

Dato: – Af mindeordet side 40 i
Skakbladet nr. 6 fremgik, at Kjeld
Merstrand døde 15. september 2015.
Det skete en uge tidligere, tirsdag
den 8. september.

Problemskak: – Stefan Schneiders
opgave side 38 i Skakbladet nr. 6,
havde beklageligvis en hvid bonde
på c6 i stedet for en hvid løber. Op-
gaven gentages derfor (side 53-54).
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Danmarksmesterskabet 2016 spilles 19. - 28. marts på
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Skakklubberne Tårnet og Sydøstfyn er atter arrangører,
se omtalen af DM 2015 i Skakbladet nr. 3.
Indbydelse til DM side 58. Følg med på www.skak-dm.dk/
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Som optakt til hovedbestyrelses-
mødet i november afholdt Dansk
Skak Union et seminar med fokus
på medlemsudviklingen. Situatio-
nen kalder på nytænkning. Halvde-
len af landets godt 4000 klubmed-
lemmer er over 55 år, og gennem-
snitsalderen er stigende. Behovet
for at få nye og yngre medlemmer
i klubberne vil derfor i de kom-
mende år bliver stadig mere syn-
ligt, og allerede nu er afgangen af
medlemmer større end tilgangen.

I et diskussionsoplæg talte
Bjarne Jensen, Viby Skakklub, om
nødvendigheden af et paradigme-
skift. En anden måde at prioritere
midler og aktiviteter, så man hele

tiden har som mål at gavne med-
lemshvervning og medlemspleje.
Han efterlyste fordomsfri vurde-
ringer af, hvad der faktisk virkede
og ikke virkede i den måde, vi
gjorde tingene på i dag, både på
landsplan med hensyn til priorite-
ring af eliteskak i forhold til bred-
deskak, og ude i klubberne, hvor
man måske bare fortsatte som al-
tid, af vane og tradition.

Netop dette var Bjarne Jensens
hovedpointe: Vi kan vælge at fort-
sætte som hidtil og lade medlems-
tal og aktiviteter bevæge sig mod
nul med stadig større hast, eller vi
kan i fællesskab tænke os om og
lægge en ny kurs. I den hensigt

foreslog han at inddrage alle lan-
dets klubber til en udveksling af
tanker og ideer.

Hovedbestyrelsen besluttede ef-
terfølgende, at hele elitepolitikken
skal genovervejes og i højere grad
tilrettelægges efter effekten på
breddeskakken og medlemshverv-
ning. Og at Dansk Skak Unions
budget vil blive prioriteret efter
disse ny målsætninger.

Både i tænketanken, på kom-
mende HB-møder og i forbindelse
med delegeretmødet i påsken vil
den nødvendige kursændring være
det helt centrale tema.

XtraCon – synonym
for dansk topskak
XtraCon-Skakligaen kender alle i
dansk skak. Her er DM for hold af-
gjort hvert år siden 2008. De fleste
har sikkert også selv spillet med i
eller set resultater fra store enkelt-
mandsturneringer, hvor XtraCon
lagde navn og sponsorat til. Senest
var det XtraCon Grand Masters, den
stærke internationale open i Køge i
skolernes efterårsferie, men hvis
man troede, at XtraCons skak-am-
bitioner dermed måtte være opfyldt,
tog man fejl. For i en pressemedde-

www. ksu.dk

lelse fra Københavns Skak Union,
som er arrangøren bag Copenhagen
Chess Festival, blev det med stolt-
hed meddelt, at man har indgået en
treårig aftale med IT-firmaet Xtra-
Con A/S om sponsorat til festival-
ens flagskib. Og hvilket flagskib:
Døbt ‘Copenhagen Open’ i 1979,
men siden kendt i store dele af
skakverdenen som ‘Politiken Cup’
med den imponerende deltagerre-
kord på 400 danske og udenlandske
skakspillere sat i sommeren 2015.
Det største og meste internationale
skaktilbud i Danmark, og fremover
er navnet 'XtraCon Chess Open'.

Københavns Skak Unions for-
mand, Sigfred Haubro, understreger,
at man har været overordentlig glad
for samarbejdet med Dagbladet
Politiken, men at tilbudet fra Xtracon
om sponsorat for hele tre år fremtids-
sikrede turneringen i så høj grad, at
man valgte at skifte til det nye brand.

Bag XtraCons ambitiøse satsning
på skak står firmaets grundlægger
og direktør, den 48-årige Henrik
Mølvig, der selv er en aktiv skak-
spiller på højt niveau. Sammen med
sin voksne søn, Julius, der også er
mesterspiller, deltager han gerne i
de store opens, og på hans skak-CV
findes sejre over IM'ere og sågar en
stormester, russeren Mikhail Ivanov.

I 2011 vendte han tilbage til sin barn-
domsklub Roskilde efter bl.a. ti år i
Skovbo, som havde glæde af de før-
ste sponsorater fra XtraCon. Skak-
liga-sponsoratet kom til i 2008, fordi
det med Henrik Mølvigs egne ord
‘virkede naturligt at sende noget re-
tur’. XtraCon leverer nemlig hosting
og drift af Unionens IT-systemer,
dvs. hjemmesider, holdsystem, live-
skak, kartotekssystem, osv.

Men med de seneste sponsorater
er det blevet til så meget mere, at det
er sværere at forstå, om incitamen-
tet er interesse eller forretning.

Til det siger Henrik Mølvig:
‘Nok begge dele. Jeg mener jo, at

alle virksomheder har forpligtelser
ud over blot at tjene penge. Både i
forhold til medarbejdere og til det
omkringliggende samfund. Vi eks-
ponerer XtraCon på en måde, der
gavner en større kreds af mennesker
– og samtidig også virksomheden.
Vores navn bliver set i sammen-
hænge, der på sigt kan give os nogle
kunder, som ellers ikke ville have
kendt til vores eksistens.’

XtraCon Chess Open 2016 spilles
23.–31. juli 2016. Indbydelse og
mere om turneringen på...

www. skak.dk

Henrik Mølvig – nyt sponsorat.

Nye medlemmer i 2016



Elitesport kan
også være skak
Som den første skakspiller er Bjørn
Møller Ochsner tilknyttet en elite-
sportsordning som studerende ved
et dansk universitet. Som nyoptaget
studerende på Statskundskab på
Aarhus Universitet blev han op-
mærksom på AU Elitesport, en råd-
givnings- og støttefunktion for uni-
versitetets elitesportsudøvere, så
de bedre kan få en aktiv sports-
karriere til at fungere sammen med
deres studier.

Hans henvendelse blev særdeles
positivt modtaget, og efter en sam-
tale om rejseaktiviter og skakhver-
dag, hvor AU Elitesport viste stor
interesse for at høre mere om, hvad
det betyder at være topskakspiller,
blev han budt velkommen under
elitesportsordningen.

Om sine forventinger til ordnin-
gen siger Bjørn Møller Ochsner, at
den kan hjælpe på mange måder,
med rådgivning, når hverdagen er
svær at få til at hænge sammen pga.
turneringer, eller fordi weekenderne
bruges på Bundesliga og Skakliga i
stedet for bøgerne, og med en til-
knyttet studieassistent, som kan
hjælpe med faglige udfordringer i
forhold til missede undervisningsti-
mer.

Fra universitet udtrykkes håb om,
at Bjørn Møller Ochsner bliver et
foregangseksempel for andre elite-
skakspillere, der i samarbejde med
AU Elitesport ønsker et prioritere
både skak og studier.

Læs mere om AU Elitesport på...

www. elitesport.au.dk

Sune Berg Hansen
Årets Skakspiller
Det endte som en kåring af 44-årige
GM Sune Berg Hansen som Årets
skakspiller 2015. At dømme efter
den indledende nomineringsproces
på Dansk Skak Unions Facebook-
side var han også blandt de største
favoritter til at vinde internet-af-
stemningen blandt alle Dansk Skak
Unions medlemmer.

Men sådan kom det ikke til at gå,
for da stemmetallene skulle opgø-
res, blev det klart for de ansvarlige
for afstemningen, at noget var ri-
vende galt. Stikprøver bekræftede,
at der i stort omfang var afgivet fal-
ske stemmer ved simpelt hen at
bruge medlemmernes navne og
numre fra DSU's hjemmeside, og
eneste mulige konsekvens var der-
for at erklære afstemningen ugyldig

Umiddelbart før afstemningen var
DSU's informationsudvalg blevet
opmærksom på den alt for lette ad-
gang til snyd og anbefalede at droppe
internet-løsningen. Men sikker har
disse afstemninger aldrig været, og
DSU's forretningsudvalg valgte at
stole på medlemmernes ærlighed  og
fortsætte som planlagt.

Det er er en trøst at kunne fastslå,
at intet tyder på, at tilliden er svig-
tet, for serier og mønstre i de falske
stemmer peger ikke på, at de er afgi-
vet af personer med skakforstand.
Hvilket ikke ændrer på, at fremti-
dige internetafstemninger skal være
anderledes sikre mod uautoriseret
stemmeafgivelse. Det vil der blive
arbejdet på frem til næste års afstem-
ning om Årets Skakspiller.

2015-kåringen blev nu i stedet lagt
i hænderne på et ad hoc udvalg be-

stående af de tre landstrænere, Lars
Schandorff, Thomas Schou-Moldt
og Mads Boe, samt informationsud-
valgets Palle Skov, Jakob Aabling-
Thomsen og Thorbjørn Rosenlund.
Blandt de nominerede navne valgte
de følgende liste:

Top-10 2015:
1. Sune Berg Hansen
2. Mads Andersen
3. Jonas Bjerre
4. Kåre Kristensen
5. Martin Percivaldi
6. Bjørn Møller Ochsner
7. Jacob Carstensen
8. Curt Hansen
9. Jørn Sloth

10. Freja Vangsgård

Og dermed altså også Årets Skak-
spiller. Sune Berg Hansen, som lidt
overraskende ikke tidligere har top-
pet den årlige top-ti liste, markerede
sig i 2015 bl.a. med DM-titel (hans
7. og rekord efter Anden Verdens-
krig!), topresultat i Politiken Cup
samt fornem indsats på førstebrættet
for Danmark ved hold-EM på Island.
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+ 'Divisionsskak'

Philidor i særklasse
Spænding er der ikke meget af i top-
pen af XtraCon-Skakligaen. Dertil
er den professionelt drevne Philidor
alt for suveræn. De seneste fire mat-
cher er vundet 7-1, 7-1, 7-1, 7½-½,
og det tempo må lægge afstand.

1. Philidor 41 12
2. Skanderborg 30 9
3. Nordkalotten 28½ 10
4. Brønshøj 25½ 8
5. Hillerød 23 4

6-7. Århus/Skolerne 21½ 5
6-7. Nordre 21½ 5
8-9. ØBRO 17 2
8-9. Jetsmark 17 2
10. Bov 15 3

brp.
mp.

Stillingen:

F
oto: T
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oldt. Bjørn
møller
Ochsner
– skak som
elitesport.
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Sune Berg
Hansen
– Årets
Skakspiller
2015
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Internet www.skaksalg.dk • Email sales@skaksalg.dk • Telefontid bedst hverdage 10-14 • Tlf. 61 13 64 60

Doris Banasik

Vi er Dansk Skak Unions egen specialforretning,
der sælger skakbøger, brikker, brætter, ure og andet
tilbehør til både spillere, klubber, institutioner og private.
Det er vi stolte af og vil leve op til ansvaret.

Besøg os på www.skaksalg.dk eller på , hvor nye produkter vil blive præsenteret.

Dansk Skaksalg

Har I et barn eller barnebarn, der er begyndt at interessere sig for at spille skak, så hardet måske været svært for jer at finde skakbøger, I kan læse sammen med børnene.De fleste læsere af Skakbladet kender selvfølgelig Bent Larsens ”Vi spiller skak” serien,Henrik Andersens undervisningshæfter m.fl. Men direkte børnebøger har været enmangelvare. Derfor er vi glade for at kunne præsentere hele to børnebøger fra Turbine-forlaget, ovenikøbet oversat til dansk.
Du finder bøgerne under det nye menupunkt FORÆLDRE på www.skaksalg.dk

Ellisiv Reppen: ”SKAK – Sådan bliver du kongen af brættet”
Udgivet første gang på norsk i 2014, oversat til dansk i 2015 afJesper Ralbjerg. Hardback, 176 sider.
Vores vurdering er, at vi her har en rigtig god børnebog, der ermeget velegnet til, at forældre arbejder sammen med barnet.
Bogen starter helt fra begyndelsen med brættets opbygning ogbrikkernes gang. Indeholder masser af små øvelser i stigendesværhedsgrad med fantasifulde illustrationer.

Ellisiv Reppen er en af Norges bedste kvindelige skakspillere, og i bogen er der ogsåtips og gode råd fra nogen af verdens bedste spillere, inklusive en vis Magnus ….

Sabrina Chevannes: ”SKAK for børn”
Oversat til dansk af Morten Mikkelsen i 2014. Hardback, 128 sider.
Anna og Jakob er tossede med skak, og i denne bog guider de digog dit barn gennem verdens bedste spil trin for trin.
Når I har læst denne bog, ved I meget mere om brikkerne, oghvordan de kan trylle. I lærer om hvordan det er at spille med i enskakturnering, og der er nogle udspekulerede opgaver med i bogen,som kan hjælpe jer med at blive endnu bedre til skak.

Sabrina Chevannes er skakspiller og lærer. Hun begyndte at spille skak som otteårig oghar vundet ti britiske mesterskaber og har trænet det engelske juniorlandshold.

Kære forældre.
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Åben række (36 hold)

Plac. Hold (seedning) v u t mp korr. brp

1 Rusland (1) 6 3 0 15 224½ 22½

2 Armenien (6) 5 3 1 13 220½ 22½

3 Ungarn (7) 5 3 1 13 217 22½

4 Frankrig (4) 5 3 1 13 211½ 21

5 Ukraine (2) 6 0 3 12 185 20

6 Tyskland (10) 5 2 2 12 168½ 19½

7 Aserbajdsjan (3) 4 3 2 11 182½ 20½

8 Spanien (14) 5 1 3 11 180½ 21

9 Georgien (17) 4 3 2 11 180½ 20½

10 England (5) 4 3 2 11 165½ 19

11 Holland (9) 5 1 3 11 163½ 20½

12 Tjekkiet (12) 4 3 2 11 160 21

13 Polen (8) 4 2 3 10 165 18½

14 Moldova (25) 4 2 3 10 162½ 19½

15 Italien (23) 4 2 3 10 161½ 19

16 Serbien (15) 3 3 3 9 161 18½

17 Tyrkiet (19) 4 1 4 9 134 18½

18 Letland (13) 4 1 4 9 128 18½

19 Island (24) 4 1 4 9 125½ 18½

20 Slovenien (21) 4 1 4 9 120 18½

21 Norge (11) 4 0 5 8 154½ 18½

22 Rumænien (20) 3 2 4 8 136 19½

23 Kroatien (16) 3 2 4 8 130½ 17

24 Grækenland (18) 3 2 4 8 121½ 16

25 Finland (31) 4 0 5 8 112 15½

26 Litauen (33) 3 2 4 8 108 16½

27 Montenegro (29) 2 3 4 7 139 16½

28 Sverige (22) 3 1 5 7 122 15

29 Schweiz (28) 3 1 5 7 112 16

30 Østrig (26) 3 1 5 7 96½ 19

31 Danmark (30) 3 1 5 7 91½ 18

32 Iceland Legends (27) 3 1 5 7 91 16

33 Belgien (32) 2 1 6 5 86 14½

34 Færøerne (34) 2 1 6 5 59½ 13

35 Skotland (35) 1 1 7 3 19½ 6

36 Kosovo (36) Ej flag 1 0 8 2 62½ 11

Korrektion: Olympiad-Sonneborn-Berger, hvert modstanderholds match-

point ganget med egne brætpoint i matchen, summeret for de otte højeste

sådanne scorer. Ved ligestilling i korrektion tæller brætpoint.

EM for landshold bliver spillet hvert
andet år, og denne gang var arran-
gørrollen tilfaldet Island. De havde i
øvrigt styr på stort set alt det organi-
satoriske, og det er tydeligt, at de
har erfaring i at afholde store arran-
gementer, som f.eks. Reykjavik
Open, og endda også en vis VM-
match i 1972. Spillestedet var fak-
tisk netop Laugardalshöll, hvor denne
match også blev afholdt, og det le-
gendariske bræt, Fischer og Spasskij
spillede på, var blevet sat op på sce-
nen.

EM er på sin vis en noget stær-
kere turnering end OL, idet der næ-
sten ikke er nogen decideret dårlige

Guld Rusland (2742)

1 GM Peter Svidler 5 / 8 2745 2803
2 GM Alexander Grischuk 3 / 6 2750 2709
3 GM Evgeny Tomashevsky 4½ / 7 2743 2755
4 GM Ian Nepomniachtchi 5 / 8 2705 2729
5 GM Dmitry Jakovenko 5 / 7 2735 2756
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Skakken

Europa

Af Mads Andersen

Foto: M. Emelianova.

Rusland
vandt guld

i begge
EM-rækker.
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hold med. Til gengæld er de fleste af
de stærkeste nationer med på nær
selvfølgelig lande som Kina, USA
og Indien.

Danmark med afbud
Det danske hold i åben række var
ramt af afbud fra flere af de bedste
spillere, og så valgte landstræner
Lars Schandorff at udtage et hold
med en blanding af ungdom og erfa-
ring. Dette valg kan man være enig
eller uenig i. Personligt har jeg den
holdning, at jeg siger ja, når lands-
træneren ringer, og så lader jeg el-
lers ham om at udtage resten af hol-
det.

Vi fem, der skulle til brætterne i
Reykjavik, blev ...

1. GM Sune Berg Hansen
2. GM Lars Schandorff
3. IM Mads Andersen
4. FM Bjørn Møller Ochsner
5. FM Mikkel Manosri Jacobsen

Foruden spillerne bestod det danske
hold af holdleder GM Jacob Aagaard
samt åbningscoach Nikolaos Ntirlis,
der hjalp til over internettet før og
under turneringen. Nikos har alle-
rede hjulpet landsholdet flere gange,
og det er bestemt et samarbejde, jeg
håber fortsætter. På trods af hans
beskedne ratingtal, har han en helt

enorm åbningsviden, og hans hjælp
betød, at jeg i hvert fald selv følte
mig helt optimalt forberedt til hver
kamp.

Ligeledes fungerede ordningen
med Aagaard som holdleder helt
upåklageligt. Han var god til at tage
en hurtig beslutning om holdopstil-
lingen til hver runde, og han hjalp
ligeledes godt til med både de kon-
krete forberedelser og med at koor-
dinere arbejdet med Nikos.

Kendte ansigter
Ud over holdet i åben række bestod
den danske delegation af et kvinde-
hold, som holdleder Thomas Schou-

Sølv Armenien (2692)

1 GM Levon Aronian 6 / 9 2781 2835
2 GM Gabriel Sargissian 5½ / 8 2689 2808
3 GM Sergei Movsesian 3½ / 7 2666 2593
4 GM Hrant Melkumyan 6½ / 9 2632 2770
5 GM Karen H. Grigoryan 1 / 3 2616 2441

Bronze Ungarn (2685)

1 GM Peter Leko 4 / 9 2708 2677
2 GM Richard Rapport 6½ / 9 2693 2828
3 GM Zoltan Almasi 5½ / 8 2689 2758
4 GM Ferenc Berkes 3 / 5 2648 2668
5 GM Csaba Balogh 3½ / 5 2645 2731
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EM-fotos: Thomas Schou-Moldt.
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Danmark mod Norge i 4. runde – forrest hilser Sune Berg
Hansen og verdensmester Magnus Carlsen på hinanden før
partiet, der blev remis, og bag dem er det Lars Schandorff
mod Aryan Tari, Mads Andersen mod Frode Urkedal og
Mikkel M. Jacobsen mod Johan Salomon.

ns
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Moldt beretter om her i Skakbladet,
samt dommer Lars-Henrik Bech
Hansen. Det var denne delegation,
der ankom til Island dagen inden tur-
neringen begyndte.

Der var selvfølgelig mange kendte
ansigter fra forskellige lande i luft-
havnen, men ingen af dem skulle bo
samme sted som os, viste det sig. Vi
var nemlig det eneste land, der havde
valgt at bo inde i centrum af byen,
mens alle de andre lande havde valgt
at bo på diverse hoteller en halv ti-
mes gang uden for byen, som dog
var tættere på spillestedet. Dette be-
tød, at vi måtte af sted i god tid med
bus hver dag, men det tog vi nu gerne
med, når vi omvendt kunne variere
vores valg af restauranter hver aften
fremfor at være begrænset til valget
mellem Subway-sandwiches eller en
lang gåtur frem og tilbage for at få
noget at spise.

‘De andre lande’ ved hold-EM er
i øvrigt en lidt anden størrelse, end
den uindviede ellers ville forvente.
‘Europa’ er meget stort inden for
skak, hvilket også kan ses på, at jeg
tidligere på året havde deltaget i det
individuelle EM, som blev afholdt
i... Israel! Lige Israel var faktisk ikke
med ved hold-EM, da deres bedste
spillere åbenbart ikke kan blive enige
med deres forbund, men ellers var
alle de store lande såsom Rusland,
Armenien, Aserbajdsjan, Frankrig
og Ukraine med.

Turneringen i gang
Men lad os komme videre til skak-
ken! Hold-EM er en stor schweizer-
turnering, hvorfor første runde by-
der på hold fra øverste halvdel mod
hold fra nederste halvdel. Vi var selv
en del af sidstnævnte, og dette be-
tød, at vi skulle op imod Tjekkiet.

tre timers spil så det mildest talt helt
fantastisk ud. Sune havde totalt ud-
spillet Navara, og stod knusende.
Bjørn spillede i sin debut helt lige op
med Stocek, og jeg selv fik gang i
mit modspil med sort i en konge-
inder og havde godt fat i Babula:

Vlastimil Babula
Tjekkiet (2559)

Mads Andersen
Danmark (2459)

Kongeindisk / E97

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6

5. Sf3 0-0 6. Le2 e5 7. 0-0 Sc6 8. d5

Se7 9. b4 a5 10. La3 axb4 11. Lxb4 b6

12. a4 Te8 13. Dd2 c5 14. La3 Tf8 15.

Tfb1 Se8 16. Lc1 Ta6 17. Tb3 Ld7 18.

Tba3 f5 19. Da2 Sf6 20. Sd2
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Hvid har haft svært ved at finde en
plan i Bajonet-angrebet efter 9. b4,
men nu truer han med at åbne
dronningfløjen med a4-a5.
20... Lh6!

Aktiverer løberen og lægger indi-
rekte pres på e4.
21. exf5

21. a5 virkede ikke pga. 21... bxa5
22. Txa5 Txa5 23. Dxa5 Dxa5 24.
Txa5 fxe4, hvorefter løberen på c1
er udækket, og Hvid ikke kan slå
tilbage på e4.
21... Sxf5

Springeren kommer til d4.
22. a5 Sd4 23. Ld1

Mine brikker står meget aktivt, og
jeg havde på fornemmelsen, at jeg
måtte have et eller andet. Efter lidt
tid fandt jeg det.
23... bxa5 24. Txa5 Txa5 25. Dxa5

Dxa5 26. Txa5 e4!

På papiret var dette selvfølgelig en
svær match: Undertippet på samt-
lige brætter, omkring 100 ratingpoint,
hvor forskellen var mindst, og om-
kring 150, hvor den var størst. Om-
vendt var vi inden matchen enige om,
at vi i hvert fald skulle spille vores
chance!

I 1. runde i sådan en stor turnering
er der altid lidt ekstra nerver på, og

hvis vi spillede gode, fornuftige
træk, var vi enige om, at vi nok skulle
få chancer i matchen. At kampen
skulle spilles fredag d. 13. var vi
enige om, var deres problem!

Først færdig var Lars, der spil-
lede en kort og korrekt remis med
hvid mod sin gamle holdkammerat
fra Bundesligaen. De øvrige tre par-
tier fortsatte derudad, og efter knap

10 2016 /1/10

1. runde: En fantastisk start

Tjekkiet (12) - Danmark (30) 1½-2½

GM David Navara (2730) - GM Sune Berg Hansen (2566) 0-1

GM Zbynek Hracek (2609) - GM Lars Schandorff (2519) ½-½

GM Vlastimil Babula (2559) - IM Mads Andersen (2459) ½-½

GM Jiri Stocek (2557) - FM Bjørn Møller Ochsner (2405) ½-½
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Jacob
Aagaard
– Danmarks
holdleder i
Åben Række.

Thomas
Schou-Moldt
– holdleder
for de danske
kvinder.

... HOLD-EM 2015



Pointen. Bonden kan ikke slås pga.
den udækkede løber på c1, og i ste-
det kommer e4-e3 med kongeangreb.
27. Ta1 e3 28. Sf3 exf2† 29. Kxf2 Sg4†

30. Kg1 Lg7!

Endnu et vigtigt træk, der oprethol-
der presset. Hvid har problemer på
den lange diagonal.
31. Ta7!

Bedste forsvar.
31... Lf5 32. Sb5 Sxb5?!

Dette smider ikke fordelen væk, men
det er markant sværere herfra. Jeg
havde godt nok kigget på 32... Ld3,
men efter 33. Sxd6 havde jeg ikke
fundet noget særligt for Sort. Jeg
havde nemlig misset 33... Le2!, hvor-
efter Sort har alt for mange trusler
til, at Hvid kan holde sammen på
stillingen.
33. cxb5 Ld3 34. g3 Lxb5?!

Nu løber mit angreb ud i sandet. Jeg
havde en mulighed med 34... Ld4†
35. Sxd4 Tf1† 36. Kg2 Txd1 37. b6
Le4† 38. Kh3 Sf2† 39. Kh4 Txd4,
hvorefter computeren siger, at Sort
bør vinde. I tidnød var jeg dog ner-
vøs for Hvids b-bonde. Hvis jeg
overså noget, kunne jeg risikere at
smide både partiet og matchen væk.
35. Lf4 Te8?!

35... Lc4 var sidste chance for for-
del, men jeg havde tabt tråden på dette
tidspunkt.
36. Lxd6 Se3 37. La4 Lxa4 38. Txa4

Og partiet endte remis kort efter.
38... c4 39. La3 c3 40. d6 Sf5 41. d7

Td8 42. Tc4 Txd7 43. Tc8† Kf7 44. Sg5†

Kf6 45. Se4† Kf7 46. Sg5† Kf6 47. Se4†

Kf7 48. Sg5† ½-½

I mellemtiden havde Sune vundet sit
parti mod Navara (han kommenterer
selv partiet). Tilbage sad Bjørn i et
helt lige slutspil. På trods af, at
tjekkernes holdleder tvang Stocek til
at spille videre, var der aldrig rigtig
tvivl om den halve.

En fantastisk start! Det var første
gang siden 3-1 sejren over Georgien
ved OL 2012, at vi vandt over et
tilnærmelsesvist så stærkt hold, og
nu ville vi få lov at møde nogen af
de allerbedste.

Sejr over verdens

25. bedste spiller

Sune Berg Hansen
kommenterer:

EM i Island blev en lidt speciel
holdoplevelse. Vi blev ramt af et væld
af afbud fra de etablerede stormes-
tre, og landstræneren valgte derfor
at begynde at bygge fremtidens hold
med det samme i stedet for at tage
fra næstøverste hylde. Det fornuf-
tige i den beslutning kan diskuteres,
men det vil jeg lade skakpolitikerne
om. I stedet vender jeg fokus mod
vores resultater. For på trods af det
uhomogene hold leverede vi flere
opsigtsvækkende resultater: Vi slog
et meget stærkt hold, Tjekkiet! Vi
fik ram på en 2700+ spiller – det er
første gang det er sket på landshol-
det! Vi mødte verdensmesteren (dvs.
jeg mødte verdensmesteren) uden at
tabe! Og sidst, men absolut ikke
mindst: Vi kom hjem med en ny
dansk stormester i form af Mads
Andersen. Så selv om det overord-
nede resultat var nederen, var der
mange positive momenter. Det før-
ste kommer her:

David Navara
Tjekkiet (2730)

Sune Berg Hansen
Danmark (2566)

Dronninggambit / D36

David Navara. Nummer 25 i verden
med 2730 – noget af en mundfuld.
Jeg havde tabt til ham før. Det var
ved OL i Bled 2002. Han er meget
stærk i dynamiske og rodede stillin-
ger. Men ikke helt så stærk i ‘klas-
sisk skak’.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5

Dronninggambit – det spillede jeg
også i slutningen af 90’erne. Nu pas-
ser åbningen bedre med min alder.
4. Sc3 Sbd7

Rettet mod 5. Lf4 varianten, som jeg
tror er god for Hvid.
5. cxd5

Hvid vælger afbytningsvarianten.
Det er populært i en masse repertoire-
bøger, men ikke nær så godt, som

forfatterne påstår (til gengæld er det
let at lære og forstå).
5... exd5 6. Lg5 Le7 7. e3 c6 8. Dc2

0-0

Her har Nikos nok tænkt, åh nej,
ikke igen... For det her er ikke, hvad
vi havde planlagt. Men da jeg sad
ved brættet fik jeg lyst til at spille
anderledes end filerne. Det sker tit
og er sikkert et umodent autoritets-
oprør eller også en angst for allige-
vel ikke at kunne huske flere lange
varianter...
9. Ld3 Te8 10. 0-0 Sf8 11. h3!?

Gjort populært af Karpov. Feltet g4
er ofte vigtigt for Sort, så det tager
Hvid under kontrol. Et eksempel på
hvorfor man spiller 11. h3 er 11.
Se5?! Sg4! med nem udligning.
11... g6!?

Nem skak. Sort vil spille Se6-g7
fulgt af Lf5 for at slippe af med den
potentielt dårlige løber på c8 og bytte
hvids gode løber på d3. Side-
gevinsten ved afbytningen er, at
Hvids kontrol over c4 bliver mindre
(så dér kan man nogle gange plante
en springer).
12. Tab1

Jeg havde samme stilling som sort
mod ungarske Erdos ved Hold-EM
i Warzawa i 2013. Dér spillede jeg
12... a5, men det havde jeg glemt alt
om. Det fører dog til ca. samme stil-
ling, som kommer i partiet.
12... Se6 13. Lh4

Erdos gik til h6 med løberen.
13... Sg7 14. b4 a6

I ‘How Chess games are won and
lost’ af Lars Bo Hansen gennemgås
afbytningsvarianten grundigt. Lars
Bo giver en fremragende oversigt
over Sorts forsvarsmuligheder. Den
er et must read for alle, der har noget
med dronninggambit at gøre, med
Hvid eller Sort.
15. a4 Lf5 16. b5

Hvids minoritetsangreb er ankom-
met – gå ikke i panik. Jeg tabte en-
gang et smertefuldt parti en tidlig
morgen til Tim Jaksland i Smedenes
Hus i Helsingør. I det parti gennem-
førte Tim et minoritetsangreb, gav
mig en svag bonde, belejrede den og
vandt let – følelsen af at tabe uden
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egentlig kamp afholdt mig i mange
år fra den her type stillinger. Nu er
jeg ældre og ved, at smerte er en helt
naturlig del af livet. Man er ikke
bange for den smerte, man kender,
vel?
16... axb5 17. axb5 Lxd3 18. Dxd3 Sf5

19. Lxf6 Lxf6

Status: Sort får en svag bonde. Til
gengæld har han en god løber (kører
på modsatte farve af Sorts bønder i
centrum) og gode linjer til tårnene.
Nøgleordet er, at Sort kun har en
svaghed! Jeg har altid hadet svaghe-
der, især kroniske som den på c6.
20. Dc2 Sd6

På vej mod c4 og evt. en gaffel med
Sa3.
21. Sd2 Sf5!?

En nyhed! Det var jeg helt uvidende
om. Jeg havde fået en idé, og jeg
mente, trækket indeholdt en fælde.
Stor var derfor overraskelsen, da
Navara ret hurtigt spillede...
22. bxc6 bxc6

Sort har nu en klar svaghed på c6.
Her skal man tænke på Alekhins prin-
cip om to svagheder – for i denne
stilling gælder det omvendt: Når man

har en svaghed, må man endelig ikke
få flere! Jeg har lige afsløret en af
hemmelighederne bagved Kramniks
tidligere uovervindelighed... Om
‘ikke-Kramnikker’ kan bruge det til
noget? Jeg tvivler.
23. Sa4?!

23. Se2 Ta6 var mikroskopisk bedre
for Hvid. Jeg havde en lignende stil-
ling mod Erdos og var aldrig i fare.
Kodeordet er aktivt spil.
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23... Lxd4!

Ideen bag Sf5. Navara blev ret over-
rasket. Han spiller normalt meget
hurtigt, men nu satte han tempoet
ned. Uglerne begyndte også at flok-

kes... Jeg huskede at lave ånde-
drætsøvelser resten af vejen for at
undgå at lave endnu en ‘Aronian’
[kiks i totalt vundet stilling mod
verdensklassespiller, se Skakbladet
nr. 1. 2012, red.].
24. exd4 Sxd4 25. Dd1

Den skal jo dække a4.
25... Da5

Truer springeren. Hvis den flytter
kommer Se2† og Sc3. Hvids pro-
blem er hans elendige koordination.
Det bliver endnu mere tydeligt efter
næste træk.
26. Ta1

26. Sb6 Se2† 27. Kh1 Sc3 28. Dc2
Sxb1 vinder for Sort.
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Et koncentreret dansk hold afventer klarsignalet til 1. rundes match mod Tjekkiet. Bjørn Møller Ochsner, Mads Andersen og
Lars Schandorff holdt remis mod højere ratede modstandere, og på topbrættet sikrede Sune Berg Hansen dansk matchsejr ved
at besejre +2700 spilleren David Navara. Holdleder Jacob Aagaard er klar til at følge matchen fra sin plads ved bordenden.



26... Db4!

Truer Te2 eller Ta5 fulgt af dobling i
a-linjen. Læg mærke til, hvor bov-
lamme Hvids springere er.
27. Sf3?

Sådan et træk havde jeg aldrig spil-
let! Det er for grimt. Det helt fanta-
stiske computertræk 27. Ta2!! red-
der Hvid – hvis han kunne regne sig
frem til 27... Te2 28. Tb2 Dxa4 29.
Tb8†!! Txb8 (29... Kg7? 30. Txa8
Dxa8 31. Sb3! er et problem) 30.
Dxa4 Txd2 med helt lige spil og
sandsynlig remis ved evig skak.
27... Sxf3† 28. gxf3 Te5!

Sort har afgørende fordel.
29. f4 Dxf4 30. Kh1 De4† 31. Kh2 Df4†

32. Kh1 d4?!

32... Th5 33. Db3 De4† 34. Kh2
Tg5 35. Tg1 De5†! 36. Kh1 Txg1†
37. Txg1 De4† 38. Kh2 Dxa4 vin-
der forceret. Men det er sådan nogle
varianter, jeg har meget svært ved at
beregne (så ville jeg også have
2730!). Jeg vidste, der burde være
noget, som vandt direkte, men jeg
kunne ikke finde det. Jeg fandt til
gengæld noget, som vandt ‘sikrere’.
33. Tg1 Dxf2 34. Tf1 De3 35. Tf3 De4

36. Taa3 Tb8!

Materiel fordel og angreb, så det er
ikke så svært. Bare spil aktivt og lad
være med at sætte noget i slag.
37. Ta1 c5 38. Kh2 c4

Nu er de forbundne fribønder også
en faktor.
39. Df1 Dd5 40. Ta2 Tbe8 41. Tf6

Eller 41. Sb6 Dd6!
41... d3 42. Sc3 Dd4

Ikke bange.
43. Txf7 Dxc3 44. Taa7 Te2† 45. Kg3

d2† 46. Df3 Dxf3† 47. Kxf3 T2e7

Primitivt men stensikkert.
0-1

Min største skalp til dato!

Midt

TOP

Så kom vi ned på jorden igen!
Aserbajdsjan er bare et klassehold,
og vi var aldrig rigtigt i nærheden af
matchpoint. Sune fik spillet en solid
åbning med sort, men Mamedyarov
viste klasse og lagde stille og roligt
mere pres på, vandt en bonde og
kørte partiet hjem. Lars mødte den
nye aserbajdsjaner, Naiditsch, som
er blevet træt af Tyskland og er flyt-
tet til Baku. Lars fik ingenting ud af
de hvide brikker, og da han gik ind i
et slutspil, som bare så helt lige ud,
gav Naiditsch en lektion i løber-
parret. Jeg selv stod helt fantastisk
mod Mamedov efter åbningsspillet,
men herfra fumlede jeg dog først én
gang, og siden en gang til, og så
skulle jeg endda passe lidt på ikke at
gå mat, før det endte med evig skak.
Bjørn kom ud i en mærkelig sicilia-

ner, og efter han missede en detalje i
en lang variant, var det svært, og han
måtte ned til sidst.

For h... da osse! En kamp mod et
hold som Schweiz, der har nogen-
lunde samme niveau som os selv, er
bare super vigtig. En sejr kan sende
holdet frem, hvor det er sjovt, men
sådan skulle det ikke gå denne gang.

Bjørn kom tidligt under pres, og
måtte ned. Sune så ud til at stå lidt
bedre, og efter at han tabte en kvali-
tet, stod han stadig godt nok til, at
det blev remis. Lars’ parti bevægede
sig vist aldrig over remisgrænsen.

Det samme kan man ikke sige om
mit eget parti. Jeg kom endnu en

gang rigtig godt ud af åbningen og
fik også udbygget denne fordel. Lig-
heden med de forrige partier stop-
pede desværre bare ikke her, for nok
en gang kludrede jeg i gevinst-
føringen, og jeg endte i et uligefarvet
løberslutspil, som ikke kunne vin-
des.

Dette var dels irriterende fra et
personligt synspunkt, da jeg ikke rig-
tig kunne få brudt mønsteret i mine
partier, men i lige så høj grad fra et
holdmæssigt synspunkt, da den mis-
sede gevinst kostede et matchpoint.

Mange hold spillede i øvrigt med
sørgebind denne dag pga. ofrene i
Paris aftenen forinden. Det franske
hold selv viste stor styrke og slog
Armenien 2½-1½, da Vachier-La-
grave på topbrættet slog Aronian.
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2. runde: Ikke mange chancer

Aserbajdsjan (3) - Danmark (30) 3½-½

GM Shakriar Mamedyarov (2743) - GM Sune Berg Hansen (2566) 1-0

GM Arkadij Naiditsch (2689) - GM Lars Schandorff (2519) 1-0

GM Rauf Mamedov (2653) - IM Mads Andersen (2459) ½-½

GM Eltaj Safarli (2657) - FM Bjørn Møller Ochsner (2405) 1-0

3. runde: Kludren kostede matchpoint

Danmark (30) - Schweiz (28) 1½-2½

GM Sune Berg Hansen (2566) - GM Yannick Pelletier (2566) ½-½

GM Lars Schandorff (2519) - IM Nico Georgiadis (2472) ½-½

IM Mads Andersen (2459) - IM Richard Forster (2459) ½ - ½

FM Bjørn Møller Ochsner (2405) - GM Joseph G. Gallagher (2444) 0-1

David Navara
– kom i uvejr.

Aronian tabte til Lagrave med hvid.
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Norge var ikke ligefrem en mod-
stander, vi havde regnet med at møde,
når nu vi var ‘på vej nedad’, men det
gjorde os nu ingenting. De sidste to
gange, vi havde mødt Norge, havde
vi vundet 4-0: I 2014 i Tromsø godt
nok mod Norges 3. hold, og i 2013
i Warszawa mod et rent juniorhold.
Denne gang var det en lidt anderle-
des udfordring, der ventede os med
verdensmesteren på bord 1, men da
de valgte at lade Hammer sidde over,
var vi enige om, at det skulle de
komme til at fortryde!

Tingene gik desværre ikke helt
efter planen, for i stedet for Hammer
skulle Lars nu møde Aryan Tari, som
spillede en fremragende turnering,
og lavede sin sidste stormesternorm.
Lars kom i problemer i midtspillet,
og Tari slap aldrig taget. Mikkel fik
debut på 4. brættet, men han kom
tidligt i problemer med sort i en
katalaner og fik aldrig de store chan-
cer. Jeg selv brød mønsteret fra de
første tre runder ved ikke at få noget
som helst ud af åbningen. Jeg gæt-
tede ganske vist hans åbningsvalg,
men glemte simpelt hen min forbe-
redelse! Da jeg indså, at noget var
gået galt, styrede jeg partiet mod re-
mis.

Dagens helt var Sune, der spil-
lede remis med Carlsen i et parti, han
selv kommenterer på modstående
side. Et super enkeltresultat, som
gjorde, at vi da havde lidt at glæde
os over, når nu vi tabte til nordmæn-
dene.

Rusland vandt rundens topopgør
mod Ukraine 3-1 og lagde sig i spid-
sen ved som eneste hold at have sco-
ret 8 matchpoint ud af 8 mulige.
Svidler vandt overbevisende med
sort over Ivanchuk:

Vassily Ivanchuk
Ukraine (2720)

Peter Svidler
Rusland (2745)

Spansk / C89

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6

5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0 8. c3 d5

Marshall-gambitten var russernes
holdåbning ved EM. Flere af de rus-
siske spillere anvendte den mere end
én gang og med gode resultater.
9. exd5 Sxd5 10. Sxe5 Sxe5 11. Txe5

c6 12.d3

Den moderne fortsættelse.
12... Ld6 13. Te1 Lf5 14. Df3 Te8 15.

Txe8† Dxe8 16. Sd2 De1† 17. Sf1 Lg6

En underlig stilling, som er opstået
flere gange på topplan.
18. g3

I finalen i årets World Cup spillede
Karjakin 18. Lc2? mod netop Svidler.
Svidler overså dengang det simple
18... Sxc3! , som vinder et par bøn-
der og giver en vundet stilling. Det
var dog slet ikke den største over-
seelse i den finale...
18... b4

Her begyndte Ivanchuk at tænke.
Stillingen er set før, men måske han
ikke havde kigget på den.
19. h4?!

En lidt tvivlsom nyhed.
19... h5

Sort får feltet på g4, og det er, som
det vil fremgå om lidt, langt vigti-
gere end feltet på g5.
20. c4 Sf6 21. Ld1

Det ville være en fejl at tage en eks-
tra bonde med 21. Dxc6?, da Sort
vinder efter 21... Td8 22. Lc2 Sg4
23. Df3 Lc5. Som sagt er g4-feltet
meget rart at have for Sort!
21...Te8 22.Ld2 De5 23.Tc1 Lc5

24.a3?

Sort ville have rigtig god kompensa-
tion efter 24. Dxc6 Lxd3 25. Lf3,
men det var bedre for Hvid end par-
tiet.
24... a5?!

24... Sg4! med det samme var stærkt!
25. axb4 axb4 26. Tc2?!

Igen burde Hvid prøve 26. Dxc6
Lxd3 27. Lf3.
26... Sg4!

Nu ser han det, og Hvids stilling fal-
der sammen.
27. Se3 Dd6! 28. Sxg4 hxg4 29. Dxg4
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29... Lh5!

Den sidste detalje.
30. Dxh5 Dxg3† 31. Kh1 Dxf2 0-1

14 2016 /1/14

4. runde: Glæde trods nederlag

Danmark (30) - Norge (11) 1-3

GM Sune Berg Hansen (2566) - GM Magnus Carlsen (2850) ½-½

GM Lars Schandorff (2519) - IM Aryan Tari (2532) 0-1

IM Mads Andersen (2459) - IM Frode Urkedal (2505) ½-½

FM Mikkel M. Jacobsen (2210) - IM Johan Salomon (2459) 0-1
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Peter Svidler – solidt førstebræt for
de russiske guldvindere.
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Nothing to lose!

Sune Berg Hansen
kommenterer:

En drøm der går i opfyldelse for
meget få skakspillere – at møde den
regerende verdensmester i et seriøst
parti! Så jeg havde allerede ‘vundet’,
inden partiet gik i gang. Nu gjaldt
det bare om at have det sjovt! Jeg
afsikrede alle våben og forberedte
mig på at dø med støvlerne på. Jeg
var udmærket klar over, at hvis man
giver noget væk mod en af histori-
ens bedste skakspillere (måske den
bedste), så har man ikke en chance.
Med andre ord: Let’s rock!

Sune Berg Hansen
Danmark (2566)

Magnus Carlsen
Norge (2850)

Katalansk / E01

1. d4

Hvad spiller man egentlig mod en
verdensmester? Svaret er: Det du
mest har lyst til, for du kender det
helt sikkert dårligere end han, lige-
gyldigt hvad det bliver!
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3

Nikos og jeg var kommet frem til, at
katalansk ville være et fornuftigt
valg. Sund åbning og mange uklare
stillinger, som giver chancer for at
rode tingene sammen. Mærkeligt at
være i den situation, at man skal undgå
en teknisk stilling (dér er jeg ellers
ikke bange for ret mange).
4... Lb4†

Der røg den forberedelse, Men ok,
sådan spiller jeg jo også tit med Sort.
5. Ld2 Ld6

Men ikke det! Nu var jeg allerede de
facto ude af bogen. Jeg kunne hu-
ske, at Bologan foreslår et hurtigt
Sc3 og e4. Men jeg besluttede, at jeg
hellere måtte begynde at forsøge at
tænke selv...
6. Lg2 c6 7. 0-0 Sbd7

Spillet hurtigt. Magnus var tydelig-
vis på hjemmebane. Men Hvid må
vel stå fint nok? Jeg besluttede at
ofre en bonde.

8. Sc3!? dxc4 9. Lg5

Virker logisk med løberen på d6.
Hvis Hvid kan få c4 igen, uden at
give indrømmelser, har han klar for-
del.
9... 0-0 10. Dc2!? b5?!

Kun spillet én gang før og mellem to
ukendte spillere. 10... h6 og 10... Le7
ser sundere ud.
11. a4!?

En nyhed, hvilket jeg var helt uvi-
dende om.
11... Db6

11... b4 12. Se4 giver stor hvid for-
del.
12. e4 b4 13. a5!
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Jeg kan ikke forklare, hvorfor det er
godt. Men det træk skal bare spilles,
også selv om bonden bliver svag.
13... Dc7?!

13... Da6 14. Sa4 er ikke tillokkende,
men faktisk bedre for Sort end par-
tiet!
14. e5?

Så stærkt ud med mine amatørbriller,
men 14. Sa4! var det rigtige træk,
for 14... e5 15. Dxc4 giver Hvid stor
fordel!
14... bxc3 15. exd6 Dxd6 16. bxc3

Hvid har lige knap og nap kompen-
sation.
16... La6 17. Tfe1 Sd5 18. Lc1 Tfb8 19.

La3 Dc7 20. Sg5?!

Truer mat! 20. Sd2! er ca. lige. 20...
c5 21. Lxd5! exd5 22. Df5 var det,
jeg havde misset, og som Aagaard
efterfølgende gjorde opmærksom på.
20... S7f6 21. Lh3?!

2016 /1/15 15
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Truer 22. Sxf7! Verdensmesteren
gad ikke regne det igennem og spil-
lede hurtigt...
21... Lc8?

21... Tb3! 22. Sxf7 Txc3 23. De2
Txa3 gendriver Hvids overaggres-
sive spil. Efter min mening et ek-
sempel på verdensmesterens største
svaghed. Det er sådan en kombina-
tion af overmod og kedsomhed. Han
kan intet vinde i et parti mod en spil-
ler under 2700 – så det er ikke sær-
lig interessant. Mod en af ‘drengene’
havde Magnus helt sikkert fundet
21... Tb3!, men han troede ikke, det
var nødvendigt at spille (så) godt for
at slå mig.
22. Lf1! Tb3 23. Lxc4 Txc3 24. De2 Tb8

25. Sf3! Sb4 26. Tec1! Txc1† 27. Lxc1

Magnus sagde efterfølgende, at det
kun er Hvid som kan stå bedst nu.
Resten er relativt straightforward.
27... Sbd5 28. Dc2 c5 29. Lf1!

Hvids løberpar og terrænovervægt
giver rigelig kompensation for bon-
den.
29... cxd4 30. Dxc7 Sxc7 31. Sxd4 La6

32. Sc6 Tb7 33. Lg2 Scd5 34. La3

Her havde jeg set noget a la slut-
stillingen!
34... Tc7 35. Tc1 Lb5 36. Lxd5 Sxd5

37. Sxa7! Txc1† 38. Lxc1 Ld7

Springeren er fanget, men jeg havde
set, at den slipper ud.
39. Kf1 Kf8 40. Ke2 Ke8 41. Kd3 Sb4†

42. Kc4 Sc6 43. Sxc6

Og det uligefarvede løberslutspil er
remis.
½-½

Det parti glemmer jeg aldrig.
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41... Tde7 42. Dc6

42. Tf8! med planen T1f6 fulgt af
Th8 mat, var den klareste gevinst.
Sort kunne forsøge sig med 42...
Dg4, men efter det præcise 43. T1f4!
Dd1† 44. Kg2 De2† 45. Kh3 Dh5†
46. Th4 løber han tør for skakker,
og Hvid vinder.
42... Txg3!

Nu får jeg byttet et sæt bønder, hvil-
ket hjælper mine chancer gevaldigt.
Udråbstegnet fordi jeg så, at trækket
ikke tabte direkte, selv om Hvid får
lov at give skakker.
43. Tf7† Tg7 44. Txg7† Txg7 45. Dxe4†

Kg8 46. Da8† Kh7 47. De4† Kg8 48.

Td1

Efter at have taget en trækgentagelse,
opstiller Tiger nu en masse trusler.
48... Dc8!

Eneste forsvar, og fundet ved hjælp
af udelukkelsesmetoden – det var
selvmord at tillade Td8†. Nu er det
imidlertid ikke så nemt for Hvid at
komme videre.
49. Dd5† Kh7 50. Dxa5??

Det ligner ellers den konsekvente
fortsættelse: Hvid havde netop tvun-
get Sort til forsvarstrækket Dc8, og
han bruger nu den vundne tid til at
spise en bonde ekstra. Problemet er
så bare, at det taber! Dog var stillin-
gen nok allerede remis, da der ikke
var nogen direkte gevinst, og Hvids
kongestilling er for åben til at bygge
noget langsomt op.
50... Tg5!

Forhindrer dronningen i at komme
tilbage til d5, hvor den dækker den
lange diagonal.
51. Da7† Kg8

Min dronning giver skak på den
lange diagonal næste gang, og Hvid
går mat!
0-1

Altså endte det med endnu et neder-
lag til et nordisk hold, men min me-
get pludselige sejr gjorde trods alt,
at det blev et knebent af slagsen.

I toppen spillede Rusland 2-2 mod
Aserbajdsjan og lå stadig alene i spid-
sen. I samme runde tabte Carlsen med
hvid mod Pelletier, så han nu blot
havde ½/3, hvor den halve altså var
mod os!

Jeg vil lige vise Giris gevinst over
Beljavskij fra Hollands 2½-1½ sejr
over Slovenien. Partiet er godt ek-
sempel på, hvordan og hvor længe
man presser på i moderne skak, når
man har en fordel:

Alexander Beljavskij
Slovenien (2622)
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Anish Giri
Holland (2778)

Vi kommer ind i partiet efter Sorts
træk 42. Han har netop blokeret c-
bønderne med c6-c5, og nu starter et
langt gevinstforsøg fra Giris side.
43. Sg1 Lg5 44. Ke2 Lf6 45. Kd2 Sc8

46. Se2 Le5 47. Kd3 Sd6 48. f3

Gør klar til at skabe lidt spænding
på kongefløjen.
48... Kd7 49. La4† Kc7 50. g4 fxg4 51.

fxg4 g5

Fastlåser strukturen på kongefløjen.
Hvid har næsten ingenting, men han
bliver ved med at prøve, da han al-
drig kan tabe.
52. Sc1 Lf4 53. Sb3 Kb6 54. Ld7 h6 55.

Le6 Kc6?

Tillader Hvid at spille a4-a5. Sort
kunne bare have ventet, og besvare
a4 med a5.
56. a4!

Griber chancen. Nu bliver bonden
på a6 fastlagt som svækkelse.
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5. runde: Reducerede med heldig sejr

Sverige (22) - Danmark (30) 2½-1½

GM Nils Grandelius (2644) - GM Sune Berg Hansen (2566) ½-½

GM Emanuel Berg (2575) - GM Lars Schandorff (2519) 1-0

GM Tiger Hillarp Persson (2539) - IM Mads Andersen (2459) 0-1

IM Jonathan Westerberg (2496) - FM Bjørn Møller Ochsner (2405) 1-0

Skaklandskamp mod Sverige samme
dag, som fodboldlandsholdet mødte
Sverige! En vigtig match både for
turneringen og håneretten. Bræt 1
blev remis mellem Sune og Gran-
delius, der begge havde spillet frem-
ragende de første runder. Bjørn blev
udsat for svenskernes specialvariant
til denne turnering: 2... Sf6 i sicili-
ansk. Det er åbenbart farligere, end
det har ry for, og Bjørn kom ind i et
slutspil med en kvalitet mere, men
uden nogen reel plan. Her kunne Sort
langsomt, men sikkert bygge pres-
set op, og til sidst måtte Bjørn ned.

Lars fik lidt pres mod Emanuel
Berg, men heldet vendte, og Lars
kom i problemer og tabte.

Jeg selv sad tilbage mod Tiger
Hillarp. Jeg var kommet i problemer
i midtspillet, og op mod træk 40 så
det egentlig helt tabt ud, men det var
ikke så nemt at finde en direkte ge-
vinst, og efter træk 40 fik vi følgende
stilling:

Mads Andersen
Danmark (2459)
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Tiger Hillarp Persson
Sverige (2539)

41. Da8

41. Dc8 var måske enklere, da Sort
næsten er i træktvang, men tekst-
trækket spolerer ikke noget.

... HOLD-EM 2015
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56... Se8 57. Lc8 Sc7

Nu bliver springeren nødt til at blive
stående på c7 for at dække a6, og
Hvids konge bryder ind.
58. Ke4 Kd6 59. Kf5 Le3 60. a5?!

Upræcist. Hvid kunne sætte Sort i
træktvang efter 60. Kf6!, da sort
helst ikke vil rykke løberen: 60... Lf4
61. Kg6! Nu kan Sort ikke få det
samme defensive setup som i par-
tiet, hvor han besvarer Kxh6 med
Kf6, da 61... Ke7 taber c5-bonden.
Derfor får Hvid i stedet lov til at spille
Kxh6 fulgt af Kg6, hvorefter det bør
vinde ret enkelt.
60... Ke7 61. Kg6 Kd8 62. Lb7 Ke7 63.

Kxh6 Kf6
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Sort har opnået den bedste forsvars-
struktur, han kunne håbe på. Giri
begynder nu at rykke rundt og være
så irriterende som muligt. Først ef-
ter at have flyttet rundt i 30 træk fra

denne stilling, foretager han sig fak-
tisk noget. Tallene efter trækkene an-
giver, hvor mange gange, stillingen
er opstået med den samme spiller i
trækket.
64. Kh71 Kf71 65. Lc61 Kf61 66. Kg81
Kg61 67. Ld71 Kf61 68. Kh71 Kf71
69. Kh61  Kf61 70. Kh51 Ke71 71.

Lc81 Kf61 72. Kh61 Kf71 73. Lb71
Kf62 74. Lc61 Kf71 75. Kh72  Kf62 76.

Ld72 Kf72 77. Kh62 Kf62 78. Lc82
Kf72 79. Lb72 Kf63!

Her kunne Beliavskij have krævet
remis! Måske tænkte han, at stillin-
gen var remis uanset, hvorfor han
ikke gad tjekke efter, om han kunne
kræve det. Alternativt stolede han på,
at Giri ikke ville tillade den samme
stilling tre gange, eller måske han
bare var i tidnød?
80. Kh72 Kf72 81. Lg21 Kf61 82. Lc61
Kf71 83. Lb71 Kf61 84. Kh61

Stillingen er opstået før, men med
Hvid i trækket.
84... Kf71 85. Lc61 Kf61 86. Ld71
Kf71 87. Lf51 Kf61 88. Lc83!  Kf73!

Igen kunne Beliavskij have krævet
remis.
89. Lb73! Kf64!

Og igen! Stillingen er den samme
som efter træk 63, 73 og 79.
90. Lg21 Kf71 91. Lf31 Kf61 92. Lb72

Kf72 93. h4!

Endelig foretager Giri sig noget, og
det går overraskende hurtigt galt for
Beljavskij.

93... gxh4† 94. Kh5 h3?

94... Lf2! gjorde det sværere for
Hvid, men Beliavskij troede sikkert,
at det følgende bare var remis.
95. Kh4 h2 96. Kg3 Lg1 97. Sd2 Kf6

98. Sf1 Kg5 99. Sd2 Kf6 100. Sf1 Kg5

101. Sxh2! Lxh2† 102. Kxh2 Kxg4 103.

Kg2
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Slutspillet er tabt for Sort, fordi
springeren er bundet til c7, mens
Hvids løber kan vinde tempi og både
fra b7 og c8 kan hjælpe den hvide
konge.
103... Kf4 104. Kf2 Ke5 105. Kf3 Kf5

106. Lc8† Ke5 107. Ke3 Kd6 108. Ke4

Se6  109. Lxa6 Sg5† 110. Kf4 Sf7 111.

Lb7 Kc7 112. Ld5 Sd6 113. Ke5 Sc8

114. Lf3 Sa7 115. Kd5 Sc6 116. Kxc5

Og sort opgav, da 116... Sxa5 fører
til et tabt bondeslutspil efter 117.
Kb4, da 117... Kb6 118. c5† Ka6
119. Le2 vinder springeren.
1-0

Belgien skal vi altså bare slå, men
åbenbart ikke denne dag. Lars kom
tidligt under pres i modstanderens
hollandsk i forhånden (eller hedder
det isbjørnesystemet?), og selv om
han senere forsøgte sig med et kva-
litetsoffer, var det ikke nok. Mikkel
fik sin anden kamp på 4. brættet, og

kom til at stå lidt bedre som resultat
af åbningen, men prøvede så noget
taktisk, som ikke virkede, og plud-
selig havde modstanderen en brik
mere. Bjørn havde ikke rigtig fået
ramt en forberedelse i nogen af de
første runder, fordi modstanderne
altid havde afveget tidligt. I dag tog
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6. runde: Stadig ingen matchpoint

Belgien (32) - Danmark (30) 2½-1½

IM Mher Hovhannisyan (2495) - GM Lars Schandorff (2519) 1-0

IM Steven Geirnaert (2449) - IM Mads Andersen (2459) 0-1

IM Th. Vandenbussche (2421) - FM Bjørn Møller Ochsner (2405) ½-½

IM Stef Soors (2394) - FM Mikkel M. Jacobsen (2210) 1-0

Anish Giri, Holland –  tålmodig  21-årig
med næsten 2800 i rating.
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han derfor sagen i egen hånd og
afveg allerede i træk 1 med at spille
1... e5 i stedet for siciliansk. Lige
lidt hjalp det dog, for modstanderen
spillede en tidlig afvigelse i firsprin-
gerspil, og Bjørn var endnu en gang
ude af sine forberedelser. Han spil-
lede dog frisk til og fik lidt fordel,
men aldrig nok til, at det kunne vin-
des. Jeg selv havde kampens læng-
ste parti. Efter endnu en god åbning
fik jeg fordel i det tidlige midtspil,
og stod til gevinst, da jeg atter klud-
rede i det. Det lykkedes mig dog at
få tilkæmpet mig fordel igen, så vi
endte med følgende stilling:

Steven Geirnaert
Belgien (2449)
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Mads Andersen
Danmark (2459)

39. Tf1!

Jeg havde ingen tid tilbage, men
havde på fornemmelsen, at jeg måtte
have en gevinst. Det er uklart, om
det ligefrem er vundet, men 39. Tf1
er det bedste træk. Efter f.eks. 39.
Sg6†? hxg6 40. Ld6† Te7 vinder
Sort endda!
39... Ke7 40. Sc6† Kd7

Så nåede vi træk 40, og jeg havde
set, at jeg havde en trækgentagelse
med Sb8-c6-b8, hvis jeg ikke kunne
finde mere.
41. Lg3!

Jeg kan spille for mat, og Sort slip-
per altså ikke med remis foreløbig.
Ideen er selvfølgelig 42. Tf7†.
41... Te3?!

41... Lf6! var det bedste forsvar, men
stillingen efter 42. g5 Lxg5 43. Tf7†
Le7 44. Lh4 Kd6 45. Sxe7 Txe7 46.
Lxe7† Kxd5 er ikke noget, et men-

neske har lyst til at vurdere, så jeg
forstår godt, at han valgte tekst-
trækket, hvis han ikke så nogen klar
gevinst for mig dér.
42. Tf7† Ke8 43. Ld6!

Truer 44. Tf8† Kd7 45. Td8 mat!
43... Lf6 44. Tf8† Kd7 45. Lc5?

Smider gevinsten væk! 45. Lf4!
vandt. Sort kan true mine brikker lidt
frem og tilbage med 45... Td3 46.
Le4! Td1† 47. Kg2 Te1 48. Ld5!,
men til sidst kan han ikke længere
dække mod Sb8†, der vinder løbe-
ren på c8.
45... Te1† 46. Kf2 Lh4† 47. Kg2 c3
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48. Sb8†?!

Der var en fantastisk mulighed i 48.
Sxa7!? c2 49. Sxc8 Te2† 49...
c1D?? 50. Sb6† Kc7 51. Tc8 mat!)
50. Kf3 Tf2† 51. Lxf2 c1D 52. Sb6†
Kd6 53. Lxh4, hvorefter Sort skak-
ker sig til en af officererne, og det
nok er remis, men jeg vil tro, at Hvid
har chancerne.
48... Kc7 49. Tf7† Kd8

49... Kxb8?? 50. Ld6 mat!
50. Sc6† Ke8 51. Tf8† Kd7 52.

Sb8† Kc7 53. Tf7† Kd8 54. Txa7

Efter at have vundet lidt tid på
at skakke ham rundt i ring,
fortsætter jeg med at spille på
gevinst.
54... Lxg4?

Nu taber Sort. 54... Le6! holdt
remis, da løberen hjælper til i
forsvaret, og jeg ikke har no-
gen mulighed for at fortsætte
mit matangreb.
55. Sc6† Kc8 56. Ta8† Kc7 57.

Ta7†

Jeg sparer igen tid sammen.

57... Kc8 58. Ta8†?!

Jeg havde en simpel løsning i 58.
Ld6! Te2† 59. Kh1 Te1† 60. Kh2
Te2† 61. Lg2, men missede, at jeg
kunne gemme kongen fra skakkerne
på denne måde. Nu taber Sort bare
efter f.eks. 61... Ld8 62. Ta8† Kd7
63. Txd8†.
58... Kc7 59. Sd4!

Eneste måde at blive ved med at spille
på gevinst! 59. Ta7† vandt selvføl-
gelig også, hvis ikke det var, fordi
han ville kunne kræve remis!
59... Ld7?

Og nu er det helt slut. 59... Tb1! var
et bedre forsvar mod Sxb5†, og ef-
ter f.eks. 60. Ta7† Kc8 61. Lb6 c2
62. Tc7† Kd8 63. Sxc2 Tb2 64.
Txg7† Ke8 65. Txg4 Txc2† 66. Kf3
ville vi få et slutspil, hvor jeg ikke er
sikker på vurderingen, men jeg ville
i hvert fald blive ved med at presse!
60. Ta7† Kd8 61. Ta8† Kc7 62. Ta7†

Kd8 63. Sc6†!

Nu bliver Sort sat mat.
63... Ke8

Efter 63... Lxc6 64. Lxc6 truer jeg
allerede 65. Lb6† Kc8 66. Ta8 mat!
64. Ta8† Lc8 65. Txc8† Kd7 66. Ta8

c2 67. Ta7† Kc8 68. Ta8† Kc7 69. Ta7†

Kc8 70. Lb6

Jeg finder samme mattema som efter
58. Ld6!, men denne gang mangler
han endda sin hvidfeltede løber!
70... Tg1† 71. Lxg1 c1D 72. Le6 mat!

1-0

I toppen kom Rusland tilbage på spo-
ret og vandt over Georgien.
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Mads Andersen mod Andrew Muir i partiet, der
endte med sejr og GM-norm.
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35. g4

Jeg forsøger desperat at få lidt mod-
spil med bønderne i centrum mod
hans konge.
35... Sb5 36. f4 Sc3 37. Td4

Efter det direkte 37. f5† havde Sort
37... Ke5, og jeg kan ikke skabe det
mindste fusk.
37... Sxa2 38. Td5!

Jeg står stadig til tab, men nu får jeg
da i det mindste tvunget hans konge
bagud, og måske kan jeg få lidt mod-
spil.
38... c3?!

Godt nok til at vinde, men det giver
langt mere mening at skubbe b-bon-
den, da min løber dækker c-bondens
forvandlingsfelt. 38... b3! 39. f5†
Kf7 40. Td7† Kg8 41. f6 Sc3! vandt
nemt for Sort.
39. f5† Kf7?!

Jeg havde lidt svært ved at forstå min
modstander heromkring (det skulle
dog blive meget værre). Det er ikke,
fordi hans fejl er så oplagte, men mere
fordi han næsten ikke brugte nogen
tid, selv om han havde over 20 mi-
nutter tilbage. Her var 39... gxf5! 40.
gxf5† Kf7 f.eks. mere præcist. Den
lidt skjulte forskel ses i varianten 41.
Td7† Kg8 42. f6 b3 43. Lh6 Tf8 44.
e5 c2 45. Tg7† Kh8 46. Tb7 c1D†
47. Lxc1 Sxc1, hvor Hvid som følge
af bondeafbytningen mangler mulig-
heden g4-g5! fulgt af e5-e6. Jeg står
bare helt til tab.
40. Td7† Kg8 41. f6

Nu havde jeg nået tidskontrollen, og
jeg regnede egentlig med, at jeg bare
stod totalt til tab. Min modstander
satte sig imidlertid til at tænke, og
lidt efter lidt gik det op for mig, at
det faktisk ikke var så let for ham.
Chokket var alligevel stort, da han
efter en halv time spillede...

Så skal jeg lige love for, at der kom
nerver på! Ikke fordi Skotland er en
specielt skræmmende modstander –
inden runden havde de tilkæmpet sig
sammenlagt 3 brætpoint de første 6
runder – men fordi jeg med sejr ville
sikre min sidste GM-norm.

De tre andre på holdet led tydelig-
vis ikke af samme nervøsitet, og i de
tre partier var vi bare bedre og la-
vede færre fejl end skotterne.

Mit eget parti var en lidt anden
historie. Jeg valgte af mystiske årsa-
ger med hvid at variere fra mit nor-
male repertoire og i stedet spille en
sidevariant. Da det viste sig, at min
modstander godt vidste, hvordan
man spillede mod denne variant, be-
gyndte jeg i stedet at spille enormt
konkret og opstille en masse trusler.
Problemet med denne strategi var, at
truslerne var ret nemme at både at se
og parere, så han næsten ingen mu-
lighed havde for at lave fejl. Op mod
træk 40 fik vi følgende stilling:

Andrew Muir
Skotland (2313)
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Mads Andersen
Danmark (2459)

Sort står nok bare til gevinst. Bøn-
derne på dronningfløjen stormer
frem, og jeg kan ikke rigtig gøre no-
get ved det.
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7. runde: Rent bord og nerver

Danmark (30) - Skotland (35) 4-0

GM Sune Berg Hansen (2566) - FM Alan Tate (2337) 1-0

GM Lars Schandorff (2519) - FM Graham Morrison (2323) 1-0

IM Mads Andersen (2459) - IM Andrew J Muir (2313) 1-0

FM Bjørn Møller Ochsner (2405) - FM Andrew Burnett (2234) 1-0
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41... a5??

Pointen med trækket er sikkert, at
han skal have Sa2-b4 i en eller an-
den variant, men det er alt for lang-
somt. 41... c2 virkede logisk, når nu
denne bonde er længst fremme, men
efter 42. e5 c1D† 43. Lxc1 Txc1†
44. Kg2 giver mine fribønder mig
modspil nok til remis. Det rigtige var
41... b3!, og efter 42. Lh6 (42. Tb7
c2 43. e5 a5 44. Txb3 c1D† 45. Lxc1
Txc1† 46. Ke2 Sb4 ser heller ikke
helt klart ud) 42...Tf8 43. e5 b2 (som
anført i noten til 39... Kf7 vinder 43...
c2 ikke pga. 44. Tg7† Kh8 45. Tb7
c1D† 46. Lxc1 Sxc1 47. g5!) 44.
Tb7 g5 45. Kg2 c2 46. f7† Kh8 47.
Lxg5 Txf7 48. Txb2 c1D 49. Lxc1
Sxc1 50. e6 Te7 51. Tb6 a5 52. Ta6
Kg7 53. Txa5 Txe6 er slutspillet
måske remis. Eller måske er det vun-
det, jeg ved det ikke. Men sådan
skulle Sort have spillet. Nu derimod
går det helt galt for ham.
42. Lh6 b3??

Overser fuldstændig min trussel.
Han kunne stadig kæmpe med 42...
Tf8 43. e5 c2 44. Kg2!, som klar til
f6-f7, da Txf7 nu ikke kommer med
skak! Efter 44... c1D 45. f7† Kh8
(ikke 45... Txf7?? 46. Td8† Tf8 47.
Txf8 mat!) 46. Lxc1 Sxc1 47. e6
Kg7 48. e7 Kxf7 49. exf8D† Kxf8
50. Ta7 er det dog klart, at det er
Hvid, der spiller på gevinst.
43. f7† Kh8 44. Te7 Tg8 45. Te8 b2

1-0

Dermed sikrede jeg min sidste GM-
norm og nåede et mål, jeg har stræbt
efter i rigtig lang tid. Det blev om
aftenen fejret ved, at hele den dan-
ske delegation spiste sammen. Men
næste dag ventede Færøerne...
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La6 9. Lxa6 Sxa6 10. Se2 0-0-0 11. a4

Kb7 12. a5 b5 13. Sf4 Df7 14. 0-0 Se7

15. La3 Sc8 16. h4 c6 17. Tfb1 Td7
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De hvide brikker står langt bedre end
de sorte, men stillingen er meget luk-
ket, og det er umiddelbart ikke så let
at udnytte den positionelle fordel.
18. c4!

Bondeofferet åbner stillingen, og
Sorts konge kommer under beskyd-
ning.

18... dxc4 19. Df3 Td5

Beskytter mod truslen 20. Txb5†.
På 19... Kc7 kom 20. d5! cxd5 21.
Txb5, og Sort overlever ikke Hvids
angreb.
20. Sxd5 exd5
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21. e6!

Computeren forstår ikke umiddelbart
trækket, men ideen er den samme
som før: Sort vil gerne holde stillin-
gen lukket, så han kan få tid til ek-
sempelvis Sa6-c7-e6, men Hvid gi-
ver ham ikke tid.
21... Dxe6 22. Te1 Dd7 23. Te5 g6 24.

Tae1 Ka8 25. Lc5 Sxc5 26. dxc5

Springeren på c8 har ingen steder at
rykke hen, og Sort står i det hele
taget rædsomt. Bjørn vandt sikkert!
26... a6 27. De3 Tf8 28. Te8 Txe8 29.

Dxe8 Dxe8 30. Txe8 Kb7 31. Kf1 Kc7

32. h5 gxh5 33. Te5 Kd7 34. Txf5 Se7

35. Txh5 d4 36. Ke2 Ke6 37. Txh7 b4

38. Kd2 Sd5 39. Th6† Ke5 40. Th5† Ke6

41. Th1 Sf4 42. g3 c3† 43. Kd1 Sd5

44. Ke2 Sf6 45. Th6 b3 46. cxb3 Kf5

47. Txf6† Kxf6 48. Kd3 Kf5 49. f3 Kf6

50. b4 Ke6 51. f4 Kf5 52. b5 cxb5 53.

c6 Ke6 54. f5† Kd6 55. f6 1-0

TOP

slappe åbningsspil. Jeg selv havde
kampens længste parti. Vi fik en ret
lukket stilling, hvor jeg langsomt
kom til at stå bedre og bedre, indtil
min modstander satte noget i slag.

I toppen spillede Rusland, som
runden forinden havde besejret
Frankrig 2½-1½, uafgjort med Ar-
menien, og førte således med 2
matchpoint inden sidste runde.

Det er ikke særlig sjovt at skulle
spille på det nederste bord i sidste
runde, men der var ikke andet at gøre
ved det end at vinde. Der var aldrig
tvivl om udfaldet af kampen. Jeg selv
var først færdig, da min modstander
gav mig valget mellem at stå lidt un-
der eller tillade en evig skak, af
hvilke jeg valgte det sidste. Lars tog
en bonde fra modstanderen, og be-
holdt den partiet ud. Sune måtte slide
længe, men til sidst blev modstan-
deren træt efter hele tiden at skulle
forsvaret sig og bukkede under.

Bjørn vandt sit parti i overbevi-
sende stil:

Bjørn Møller Ochsner
Danmark (2405)

Bedri Sadiku
Kosovo (2197)

Fransk / C16

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 Dd7

5. a3 Lxc3† 6. bxc3 b6 7. Dg4 f5 8. Dg3

En modstander, vi rigtig gerne ville
slå, men når man taber to partier i en
4-brætters match vinder man ikke.
Heller ikke mod Færøerne.

Bjørn blev udsat for en nyhed, og
kom hurtigt under pres og tabte. Sune
lavede vistnok en fejlberegning et
sted, og måtte også ned. Lars spil-
lede til gengæld et rigtig fint parti,
og udnyttede John Rødgaards lidt
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9. runde: Pligtsejr mod bundholdet

Kosovo (36) - Danmark (30) ½-3½

Nderim Saraci (2215) - GM Sune Berg Hansen (2566) 0-1

FM Avni Ermeni (2285) - GM Lars Schandorff (2519) 0-1

Perparim Makolli (2223) - IM Mads Andersen (2459) ½-½

IM Bedri Sadiku (2197) - FM Bjørn Møller Ochsner (2405) 0-1

TOPTOP

8. runde: Ærgerlig uafgjort

Færøerne (34) - Danmark (30) 2-2

IM Helgi Dam Ziska (2523) - GM Sune Berg Hansen (2566) 1-0

IM John Rodgaard (2350) - GM Lars Schandorff (2519) 0-1

FM Hogni Egilstoft Nielsen (2300) - IM Mads Andersen (2459) 0-1

FM Rogvi Egilstoft Nielsen (2275) - FM Bjørn Møller Ochsner (2405) 1-0
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... HOLD-EM 2015

'Island Legends' (til højre) med de gamle
stjernespillere  Helgi  Olafsson,  Johann

Hjartarsson, Margeir Petursson og  Fridrik
Olafsson  i 3. runde mod  Letland med

Alexei Shirovpå toprættet (remis).



Sune Berg Hansen – Elo: 2566 / Perf: 2619
Sune viste, hvad han kan, når han er bedst. Sejren
over Navara og remisen med Carlsen var selvfølge-
lig højdepunkterne, men i hele turneringen var han
solid og meget vanskelig at besejre – en fantastisk
egenskab at have på et hold! Jeg ved, at Sune ærgrer
sig over nederlaget mod Ziska, men det til trods
spillede han en rigtig flot turnering.

Lars Schandorff – Elo: 2519 / Perf: 2438
Lars startede skidt med 1 af 6 mod stærk modstand.
Noget af den stabilitet, Lars ellers er kendt for,
manglede, og dette gav nogle nederlag fra stillinger,
som han aldrig taber, når han er bedst. Han kom dog
stærkt igen med 3 overbevisende point i de sidste 3
runder, hvilket bl.a. betød, at vi ikke tabte til
Færøerne, og at ratingtabet blev minimeret.

Mads Andersen – Elo: 2459 / Perf: 2610
Jeg var selvfølgelig godt tilfreds med min egen
præstation, idet jeg scorede en GM-norm og
færdiggjorde min titel som stormester. Spillemæssigt
ville jeg gerne have fået mere ud af mine gode
stillinger i de første par runder, men omvendt fik
jeg måske lidt mere, end hvad stillingerne berettigede
til i de senere runder, så jeg brokker mig ikke.

Bjørn Møller Ochsner – Elo: 2405 / Perf: 2323
Bjørn var med til at vinde over Tjekkiet i sin
allerførste landskamp, hvilket er en forrygende start.
Derefter havde han det dog lidt svært med en række
missede forberedelser, og nederlaget mod Færøerne
ødelægger lidt dét, der ellers ville have været en
solid debut.

Mikkel Manosri Jacobsen – Elo: 2210 / Perf: (–)
Mikkel havde tabt en del rating op til EM, hvorfor
han endte med at få en decideret reserve-rolle, og
dermed kun to kampe. Han fik aldrig rigtig spillet til
at køre i de partier, men forhåbentlig har turneringen
givet ham vigtig erfaring, ikke mindst i forhold til,
hvordan man træner og arbejder med skak.

Danmarks resultater
Således gik det til, at vi endte på en
31. plads blandt de 36 hold. Den lave
slutplacering kan vi selvfølgelig ikke
være helt tilfredse med, men da det
er en placering kun én plads fra vo-
res seedning som nr. 30,  må vi nok
bare erkende, at vi ikke er meget
bedre, særligt når nu vi var plaget af
en masse afbud til holdet.

Tilfredse kan vi i hvert fald ikke
være med  de dårlige resultater mod
hold som Belgien og Færøerne, men
generelt var stemningen på holdet
god, og alle tog deres opgave meget
seriøst.

Selv om turneringen resultatmæs-
sigt ikke vil gå over i historien som
en af Danmarks bedste, var der store
lyspunkter. Faktisk var sejren mod
Tjekkiet i første gang i 21 lands-
kampe, at det danske hold slog et
hold, der var seedet over os, og på
det individuelle plan var der alt an-
det lige stor succes. Jeg vil derfor
selv huske turneringen for netop den
sejr, samt for Sunes enkeltresultater,
og fordi jeg her færdiggjorde min
stormestertitel.

Min egen vurdering af os fem, der
var med på det danske EM-hold, ses
til højre sammen med brætscorerne.

EM-guldet
Og, nåh ja: Rusland afsluttede med
en bundsolid 2-2 mod Ungarn  bl.a.
med to remiser med sort i Marshall-
angrebet og vandt dermed hold-EM
for første gang siden 2007. Sejren
blev vundet uden stjernen Vladimir
Kramnik, men et eller andet funge-
rede altså bare for dem denne gang,
og der var reelt aldrig tvivl om, at de
var de bedste.

Før Murens fald var USSR totalt
dominerende i alle de store interna-
tionale holdturneringer, men under
det russiske flag har det knebet mere.
EM for hold har Rusland kun vun-
det i 1992, 2003, 2007 og altså nu i
2015. OL-guldet holdt de fast i frem
til og med 2002, men har skuffet i de
seneste seks olympiader. Hold-VM,
som kun spilles hvert fjerde år, har
de vundet 1997, 2005, 2009 og
2013. Uanset kriser er Rusland sta-
dig verdens førende stormagt i skak.
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1. Sune Berg Hansen 1 0 ½ ½ ½ – 1 0 1 4½ / 8
2. Lars Schandorff ½ 0 ½ 0 0 0 1 1 1 4 / 9
3. Mads Andersen ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 6½ / 9
4. Bjørn Møller Ochsner ½ 0 0 – 0 ½ 1 0 1 3 / 8
5. Mikkel M. Jacobsen – – – 0 – 0 – – – 0 / 2

DANMARK 2½ ½ 1½ 1 1½ 1½ 4 2 3½ 18 / 36

Ase
rb

aj
ds

ja
n

Nor
ge

Sv
er

ig
e

Belg
ien

Sk
ot

la
nd

Færø
er

ne
Kos

ov
o

Brætscorer:
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Der var fremragende danske en-
keltresultater at glædes over ved

Hold-EM på Island. Mads Ander-
sen med den GM-norm, der gør ham
til stormester, og Sune Berg Hansen
med sejr over Navara og remis mod
verdensmester Carlsen. Men holdets
slutplacering som nr. 31 af 36 er et
stykke under Danmarks bedste pla-
ceringer i de store internationale hold-
turneringer.

For de danske muligheder er det
jo et indlysende problem, at to af
vore stærkeste stormestre, Peter
Heine Nielsen og Lars Bo Hansen,
er flyttet til hhv. Litauen og USA,
og at Curt Hansen først for nylig har
genoptaget turneringsskakken efter
en lang pause. Men ud af en top-10
blandt dem, der var til rådighed,
kunne landsholdet kun mønstre tre
spillere, idet en fjerde tog rollen som
nonplaying captain i stedet for selv
at spille. Og blandt de tre spillere
var kun én, IM Mads Andersen,
repræsentant for den unge genera-
tion, mens Danmarks tre stormestre
under 35 år, Davor Palo, Jakob Vang
Glud og Allan Stig Rasmussen alle
savnedes på holdet.

Ved præsentationen af EM-hol-
det skrev du, at du som landstræner
havde valgt at give ungdommen en
chance. At der var behov for et ge-
nerationsskifte. Men ville dette be-
hov også være der, hvis de danske

topspillere fra den unge generation
faktisk stillede op for landsholdet?

Det var mange ting på en gang.
Lad mig tage det fra oven. For

mig er det ikke et problem, at Peter
Heine og Lars Bo bor i udlandet.
Problemet er, at de mere eller mindre
har indstillet deres aktive karriere.
Men de er naturligvis velkomne til-
bage på landsholdet anytime. Det
samme er Curt Hansen. Af oven-
stående burde det fremgå med al ty-
delighed, at jeg ikke er bange for at
stille med et gammelt hold!

Når jeg taler om et nødvendigt
generationsskifte i dansk topskak, er
det, fordi mange af vores bedste spil-
lere efterhånden har nået en betrag-
telig alder og ganske forståeligt har
trappet skakken ned. Folks niveau
er i øvrigt også dalet. Her kan jeg
bruge mig selv som eksempel, der-
for tør jeg godt sige det uden at
blinke.

Fornyelsen skal komme fra de
unge. Men et generationsskifte kan
ikke finde sted fra den ene dag til
den næste. Det tager tid. Man skal
også huske på, at de gamle spillere
faktisk holder et pænt niveau, selvom
de ikke er lige så gode som i storhed-
stiden, så de er ikke så lette at slå af
holdet. De unge skal gå frem og di-
stancere de ældre. Det er helt nor-
malt. Sådan er det i al sport.

Alderssammensætningen i dansk
skak er et regulært problem, og det
afspejles også i eliten. Du har ret i,
at man sagtens kan stille et fornuf-
tigt hold af spillere på mellem 20 og
30 år, men det er da tankevækkende,
at et sådant landshold ville være klart
svagere end et 40+ hold.

Er det dit indtryk, at det er blevet
mindre attraktivt at spille for

landsholdet, eller er spillerne blot i
højere grad end tidligere forpligtet
af job og ikke-skaklig karriere?

Ja og ja!

I udkanten af top-10 var der en
række unge IM’ere, Thorbjørn

Bromann, Mikkel Antonsen, Simon
Bekker-Jensen, Igor Teplyi, Rasmus
Skytte og Andreas Skytte Hagen
bl.a., men du endte med at tage to
endnu yngre talenter med på holdet
og give debut til en kun 15-årig?

Vi har rigtig mange gode IM’ere
i Danmark, men jeg vil nu ikke

kalde de nævnte for unge talenter.
Jeg forsøger altid at udtage det ab-
solut stærkeste hold, men denne gang
var der utrolig mange afbud, så si-
tuationen var helt ny. Jeg valgte at
give tre helt unge spillere chancen.
Det var en investering i fremtiden
samtidig med, at jeg vurderede, at de

Lars Schandorff:

Landsholdet et vigtigt

samlingspunkt

for Dansk Skak Union

Otte spørgsmål til landstræneren

om landsholdet, EM og fremtiden.

Af Thorbjørn Rosenlund Lars Schandorff – landstræner siden april 2014.
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Her er det vist mere på sin plads
at spørge Dansk Skak Union.

Mens udtagelsen af bruttoholdet
er landstrænerens opgave, er det

sædvanligvis holdkaptajnen, der
sætter de daglige hold undervejs i
turneringen. Gjaldt den arbejdsdeling
også ved hold-EM, eller satte I hol-
dene i fællesskab?

Holdkaptajn Jacob Aagaard satte
holdet suverænt. Jeg var med som

almindelig spiller.

Med kun to partier i ni runder til
den yngste debutant kunne man

hjemme i Danmark få det indtryk, at
holdlederen havde en anden plan for
brugen af spillere, end landstræneren
ved udtagelsen. Ellers havde en kom-
mende landsholdsspiller vel haft
mere udbytte af en enkeltmandstur-
nering, hvor han kom til at spille alle
sine partier?

Mikkel Manosri var udtaget som
reserve og kunne ikke forvente

ret meget spilletid. Men at være en
del af landsholdet, både i forbere-
delsesfasen og under turneringen
giver utrolig meget. Det er bare om
at suge til sig og så hjem og arbejde
videre. Det samme gælder for Bjørn
Møller Ochsner, der jo også var de-
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unge godt kunne være med allerede
nu sportsligt set. For nogle er det
sikkert kontroversielt, at jeg udtog
en 15-årig, men Mikkel Manosri –
for ham er det jo – havde 2350 i Elo
og var klart nr. 1 på juniorstyrke-
listen, da jeg spurgte ham. Det var
måske lige optimistisk nok af mig,
men ideen med at prøve nogle unge,
synes jeg, var spændende.

Holdet nåede med sine 18 point
den forventede score på 17,85

point meget præcist, men da ‘forven-
tet score’ jo netop er det, alle hold
forventes at opnå, uafhængigt af
spillestyrken, er konsekvensen af at
bruge den målestok, at Dansk Skak
Union med samme udsigt til succes
kunne stille med fem skoleskak-
spillere eller et almindeligt klubhold.

Hvad er dine succeskriterier for et
dansk landshold i skak? Og hvor-
dan ser du resultatet ved hold-EM
2015 i dette perspektiv?

Jeg ville som nævnt ovenfor
gerne stille op i absolut bedste

formation, og der mener jeg med
Peter Heine og Curt Hansen. Så ville
det give mening at spille for place-
ring og have det som det klart vig-
tigste kriterie. Selvfølgelig betyder
slutstillingen altid noget, men ellers
er målene blandt andet at slå nogle
stærke skaknationer, at besejre hø-
jere ratede spillere, at lave noget godt
individuelt. Derfor var EM i Rey-
kjavik en klar succes. Vi besejrede
klassemodstanderen Tjekkiet. Det er
landsholdets bedste enkeltresultat i
mange år. I den kamp slog Sune Berg
en 2700-mand. Få dage senere spil-
lede han remis med verdensmeste-
ren. Og en af de unge kom hjem som
stormester!

Hvordan opfatter du Dansk Skak
Unions forventninger til lands-

holdets resultater og dermed til dig:
Er målet det bedst mulige resultat i
enhver turnering, eller ser Dansk
Skak Union landsholdet som et na-
turligt sted at udvikle talenter for at
kunne opnå resultaterne på længere
sigt?

butant. Jeg er sikker på, de fik en
masse ud af det.

Hvordan ser du fremtiden for det
danske landshold, og hvilken stra-

tegi håber du, at Dansk Skak Union
når frem til, når elitepolitikken som
annonceret skal underkastes et kri-
tisk eftersyn i 2016?

Danmark er et lille skakland, det
er ekstra tydeligt i disse år. Vi er

blevet overhalet af en række lande,
primært fordi de har fået en masse
stærke unge spillere bragt frem. Det
sætter jo også vores aldersproble-
matik i relief. Vi har ikke samme
rekrutteringsgrundlag som mange
andre. Når det er sagt, råder vi fak-
tisk over en række rigtig stærke spil-
lere, så landsholdet vil altid have
chancer.

Og så er landsholdet et vigtigt
samlingspunkt for Dansk Skak
Union. Vi kan lave historier, både
gode og dårlige! Vi kan skabe de-
bat. Der er generelt stor interesse for
landsholdet. Det har jeg altid sat pris
på som spiller og nu også som lands-
træner. Derfor håber jeg, at Dansk
Skak Union fortsat vil prioritere
landsholdet højt. Med hensyn til elite-
politikken generelt håber jeg på, at
man vil komme med noget positivt
og visionært.

Gør et godt træk: Benyt Bedre til skak
– Danmarks eneste fysiske skakbutik

Skakbutikken på Hostrupsvej 8, Frederiksberg, har et bredt sorti-
ment, se bedretilskak.dk, og butikkens skaksalon er åben lørdag
kl. 10-12 (gratis) og tirsdag kl. 20-22. Se skaksalon.dk.

Der er over 800 nye og antikvariske bøger, og du får 15 % rabat
ved køb af tre. Tjek også udvalget af brikker, brætter, præmier,
computerprogrammer, turneringsmateriale og merchandise (ka-
sketter, krus, slips, T-shirts og vin).

”Butikken har helt bogstaveligt givet os det
udstillingsvindue, som dansk skak har savnet.”
(Skakbladet)
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For første gang siden EM i Debrecen
1992 stillede Danmark med et hold i
kvinderækken, og en af deltagerne
fra det danske hold dengang fik i
2015 comeback i EM-regi. Der var
selvfølgelig tale om WIM Nina
Høiberg, der havde takket ja til
landstrænerens invitation om at spille
førstebræt i Reykjavik. Derudover
bestod holdet af tre gengangere fra
seneste OL i Tromsø, WFM Sandra
de Blecourt Dalsberg, WFM Esmat
Guindy, WFM Thomine Stolberg-
Rohr, og så var der debut på lands-
holdet til 18-årige Freja Vangsgård.

Kvinderækken bestod i år af 30
hold, hvor Danmark var seedet som
nr. 26, og det er klart, at i sådan en
situation er målsætningen hverken
guld, sølv eller bronze. Det betød dog
ikke, at vi bare deltog for ‘at være
med’, men at målsætningen var no-

EM for landshold:

Danmark med i kvinderæ

get mindre ambitiøs end medaljer.
Vores målsætning før turneringen
var derfor:

• At blive bedste nordiske nation.
• At tage matchpoint fra bedre

seedede hold.
• At få gode individuelle

præstationer ved at slå højere
ratede spillere.

For at blive bedste nordiske nation
skulle vi ‘fange’ Norge og holde de
andre nordiske lande bag os.

Klare favoritter
I toppen af turneringen var det på
forhånd klart, at medaljerne skulle
fordeles mellem de tre stærke hold
fra Georgien, Rusland og Ukraine.

De nærmeste konkurrenter fra Po-
len og Frankrig var ikke levnet
mange chancer for at blande sig, og

sådan skulle det også vise sig at for-
løbe. Forskellen mellem de bedste
og de næstbedste hold i kvindeskak
er simpelthen for stor til, at et out-
siderhold kan blande sig i medalje-
striden.

Holdet fra Georgien var seedet
som nr. 1, og de fire øverste bræt-
ter var identiske med klubholdet
‘Nona’, der helt suverænt havde
vundet Europa Cup for klubhold en
måned før EM. De havde derfor nok
visse forhåbninger om at kunne ud-
fordre OL-vinderne fra Rusland,
men allerede i 4. runde blev de for-
håbninger knust af et effektivt rus-
sisk hold, der vandt en overraskende
stor sejr på 3½-½.

I 2. runde var topopgøret mellem
Georgien og Ukraine endt med en
smal sejr på 2½-1½ til førstnævnte,
så efter de første fire runder var Rus-

Medaljetagere:
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Guld Rusland (2513)

1 GM Alexandra Kosteniuk 5½ / 8 2534 2604
2 GM Kateryna Lagno 6½ / 9 2523 2569
3 GM Valentina Gunina 5 / 8 2516 2451
4 WGM Aleksandra Goryachkina7 / 8 2478 2668
5 IM Anastasia Bodnaruk 2 / 3 2459 2373

Sølv Ukraine (2499)

1 GM Mariya Muzychuk 7 / 8 2542 2772
2 GM Anna Muzychuk 5½ / 9 2534 2537
3 GM Natalia Zhukova 6 / 8 2480 2556
4 GM Anna Ushenina 6 / 7 2438 2593
5 IM Inna Gaponenko 3 / 4 2401 2427

Bronze Georgien (2517)

1 GM Nana Dzagnidze 4 / 7 2566 2481
2 GM Bela Khotenashvili 3½ / 7 2512 2405
3 IM Lela Javakhishvili 5½ / 7 2479 2559
4 IM Nino Batsiashvili 5½ / 9 2509 2403
5 IM Meri Arabidze 2 / 6 2408 2172

Af Thomas Schou-Moldt
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ækken

land allerede to matchpoint foran
deres formodede værste konkurren-
ter.

Ukraine var allerede kommet lidt
på hælene i 1. runde mod det engel-
ske hold, da en flyforbindelse med
verdensmesteren Mariya Muzychuk
og hendes søster Anna var kikset,
og det ukrainske førstebræt stod der-
for tomt, hvorfor England kom foran
1-0 efter 30 minutter. Det lykkedes
dog de resterende tre spillere at hente
2½ point, og dermed sikre holdet de
to vigtige matchpoint.

Som turneringen skred frem var
der ingen tvivl om, at de olympiske
mestre også ville blive europæiske
mestre. Georgien spillede undervejs
2-2 med både Frankrig og Østrig –
det sidste resultat var nærmest sen-
sationelt, da Østrig var seedet 19.
Ukraine afgav efter nederlaget til

Georgien kun yderligere ét match-
point, i den uafgjorte match i 6. runde
mod Rusland.

Det gav gav følgende indbyrdes
slutplaceringer i toppen: 1. Rusland
(17 matchpoint), 2. Ukraine (15
matchpoint) 3. Georgien (14 match-
point). Herefter kom der seks hold
på 11 matchpoint, deriblandt Østrig,
der på den måde var turneringens
store positive overraskelse.

Fornuftig start
Det danske hold fik en fornuftig start
på turneringen efter et par forven-
tede, men acceptable 1-3 nederlag
mod de stærke hold fra Spanien og
Østrig og en overbevisende 4-0 sejr
over Finland. Så kom overraskelsen,
da det lykkedes at holde Slovenien
til 2-2. Nina vandt et fint parti mod
den tidligere U16-verdensmester
Laura Unuk, om end hun endte med
at skulle vinde et tårnslutspil med

Danmark mod Spanien i 1. runde – forrest Nina Høiberg hvid

mod  Sabrina Vega, og på den danske side derefter Sandra

De Blecourt, Esmat Guindy og Freja Vangsgård.

EM-fotos: Thomas Schou-Moldt.

Kvinderækken (30 hold)

Plac. Hold (seedning) v u t mp korr. brp

1 Rusland (2) 8 1 0 17 268½ 26

2 Ukraine (3) 7 1 1 15 281½ 27½

3 Georgien (1) 6 2 1 14 196½ 20½

4 Polen (4) 5 1 3 11 194 20½

5 Frankrig (5) 5 1 3 11 185½ 21

6 Tyskland (7) 5 1 3 11 169½ 20½

7 Ungarn (9) 5 1 3 11 162 19

8 Italien (15) 5 1 3 11 152 20

9 Østrig (19) 5 1 3 11 147 18

10 Rumænien (8) 4 2 3 10 153 18

11 Armenien (6) 4 2 3 10 149½ 19

12 Spanien (11) 4 2 3 10 145½ 20

13 Grækenland (17) 4 2 3 10 145½ 19½

14 Serbien (12) 3 3 3 9 164 19

15 Holland (10) 4 1 4 9 154½ 20

16 Aserbajdsjan (13) 4 1 4 9 126½ 19½

17 Slovenien (20) 3 3 3 9 105½ 18½

18 Letland (21) 4 0 5 8 145½ 19

19 Tyrkiet (14) 3 2 4 8 141½ 18½

20 Tjekkiet (16) 4 0 5 8 102 16

21 Montenegro (22) 3 2 4 8 93½ 14½

22 Sverige (27) 3 2 4 8 68½ 14½

23 England (18) 3 1 5 7 136½ 19

24 Norge (23) 3 1 5 7 108 17

25 Schweiz (24) 2 3 4 7 95 15

26 Litauen (25) 2 2 5 6 112½ 16½

27 Island (29) 2 2 5 6 69 12½

28 Danmark (26) 2 1 6 5 75 14

29 Belgien (28) 1 2 6 4 61 12

30 Finland (30) 0 0 9 0 28½ 5

Korrektion: Olympiad-Sonneborn-Berger, se side 8.
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1. runde Danmark (26) – Spanien (11) 1-3

Nina Høiberg - Sabrina Vega (2392) 0-1

Sandra De Blecourt - Ana Matnadze (2353) ½-½

Esmat Guindy - Niala Hidalgo-Gato (2259) ½-½

Freja Vangsgård - Yudania Hernandez (2207) 0-1

2. runde Finland (30) – Danmark (26) 0-4

Tanja Tuominen (2109) - Nina Høiberg 0-1

Heini Puuska (1967) - Sandra De Blecourt 0-1

Tiina Turunen (1764) - Esmat Guindy 0-1

Marjatta Kujasalo (1605) - Thomine Stolberg-Rohr 0-1

Regina Theissl Pokorna
Østrig (2355)

Nina Høiberg
Danmark (2200)

Skotsk / C45

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Sxd4

Lc5 5. Le3 Df6 6. c3 d6 7. Lb5 Ld7

8. 0-0 Dg6

8... Sge7 direkte er mest alminde-
ligt.
9. Te1 Sge7 10. Sf5

Udviklingstrækket 10. Sd2 virker
mere naturligt, men det er selv-
følgelig en stilling, hvor flere træk
er spillelige.
10... Lxe3 11. Txe3 Lxf5!?

Spørgsmålet er, om bonden på f5
bliver svag eller kan anvendes aktivt
af Hvid. 11... 0-0-0 12. Sxe7† Sxe7
13. Lxd7† Txd7 14. Sd2 gav lige
spil.
12. exf5 Df6 13. Lxc6† bxc6 14. De2

Kf8

14... Kd7! er det bedste sted at sætte
kongen, da tårnet på h8 kommer med
i spil med det samme.
15. Sd2 Sxf5

Sort har vundet en bonde, men har
betalt med en dårligere struktur og
manglende udvikling. Hvid har der-
for tilstrækkelig kompensation.
16. Tf3 g6 17. Sf1

17. g4? Dg5 18. h3 Sh4 er bare godt
for Sort.
17... De5 18. Dd2 Te8

Sort har befriet sig fint og er klar til
at spille Kg7. Det virker som om, at
den hvide kompensation nu er be-
grænset til den dårlige struktur på
dronningfløjen.
19. Se3 Sxe3 20. Txe3 Dd5!

Hvid har ikke lyst til at bytte dron-
ninger, så Sort får en fin centralise-
ret dronning med tempo.

21. De2 Te5 22.Te1 Kg7

22... Txe3 23. Dxe3 Kg7 var nok en
smule bedre, men det ligner stadig
en remisstilling.
23. Txe5 dxe5 24. c4

Hvid insisterer på at spille videre.
24. Dxe5† Dxe5 25. Txe5 Td8 26.
g3 Td2 27. Ta5 Txb2 28. Txa7 Tc2
29. Txc7 Txc3 er stendødt remis.
24... De6 25. g3 f6 26. Td1 Te8 27. b3

Te7 28. De3 a6 29. Dc5

Den sorte merbonde har ingen be-
tydning pga. de svage bønder.
29... Td7 30. Txd7† Dxd7 31. Da7 e4

32. Kg2

32. Dxa6 e3 33. fxe3 Dd1† 34. Kf2
Dd2† kunne have været en normal
afslutning på partiet, hvor Sort tager
en evig skak, men Hvid spiller helt
uberettiget videre, sandsynligvis for
at vinde.

randbonde, der vist var remis mere
end én gang i den evige tidsnød.
Thomine slog WGM Srebrnic i et
højdramatisk parti, hvor sloveneren
først ofrede en officer, og Thomine
siden hen gav sin dronning for tårn
og springer. En farlig fribonde var
dog til sidst afgørende for partiet.

Så fulgte en øretæve på 0-4 mod
Aserbajdsjan, en smal sejr mod Bel-
gien, samt endnu et par 1-3 nederlag
mod hhv. Litauen og Tjekkiet, hvor
der dog var et rigtig godt enkeltre-
sultat med Thomines sejr over WGM
Rodshtein.

Ninas comeback var startet forry-
gende med 3 point i de første 4 par-
tier mod stærk modstand, mens de-
butanten Freja kæmpede for at
komme på tavlen – det er hårdt at
være debutant. Heldigvis tabte hun
aldrig modet, og Freja kom stærkt
igen i turneringens anden halvdel
med 2½ i de sidste fire partier, hvori-
mod Nina tabte pusten rent resul-
tatmæssigt. Efter en god start med
1½/2 kom både Sandra og Esmat ind
i en stime af nederlag, men begge fik
dog sat endnu en pind på tavlen til
slut i turneringen.

Holdets topscorer blev Thomine
med 3½/6. Ligesom ved seneste OL
leverede hun en god præstation, og
denne gang fik hun ovenikøbet has
på to WGM’ere i nogle meget dra-
matiske partier, der flere gange
sendte holdlederen på tur rundt i
spillelokalet for at få pulsen ned!

Ærkerivalen Sverige
Slutplaceringen i holdturneringer
som EM og OL bliver ofte afgjort af
matchen i sidste runde, og her sad vi
så over for ærkerivalerne fra Sve-
rige. Resultaterne havde maget det

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold

Partier med strategi,

taktik og slutspil

Thomas Schou-Moldt

kommenterer:

... HOLD-EM 2015
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3. runde Østrig (19) – Danmark (26) 3-1

Regina Pokorna (2355) - Nina Høiberg 0-1

Katharina Newrkla (2206) - Sandra De Blecourt 1-0

Veronika Exler (2192) - WFM Esmat Guindy 1-0

Anna-Lena Schnegg (2100) - Freja Vangsgård 1-0

4. runde Danmark (26) – Slovenien (20) 2-2

Nina Høiberg - Laura Unuk (2297) 1-0

Sandra De Blecourt - Jana Krivec (2259) 0-1

Thomine Stolberg-Rohr - Ana Srebrnic (2238) 1-0

Freja Vangsgård - Spela Kolaric (2102) 0-1

32... g5 33. h3 Kg6 34. Dc5 Dd6 35.

De3 De5 36. De2?

Hvid skulle have holdt dronningen
aktiv, og taget en af de nærmest for-
cerede remisvarianter. Nu får hun
problemer.
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36... c5!

Et stærkt træk, der fastholder den
hvide dronning i passivitet.
37. g4 f5 38. gxf5† Dxf5 39. Dd2 Df3†

40. Kh2??

Taber direkte, men stillingen er un-
der alle omstændigheder meget van-
skelig at forsvare for Hvid. Hvem
har ikke prøvet at lave den måske
afgørende fejl i træk 40? Sort be-
holdt dog også gode gevinstchancer
efter det bedre 40. Kg1 Dxh3 41.

Dd5 Dg4† 42. Kf1 h6 43. Dxc5
Dd1† 44. Kg2 Dd6.
40... Df4†

Efter afbytning af dronningerne er
stillingen bare tabt for Hvid.
41. Dxf4 gxf4 42. Kg2 Kf5 43. Kf1 Ke5

44. Ke2 Kd4 45. Kd2 a5 46. h4 Ke5

Sort tager sig tid til at gå over og
hente h-bonden, og Hvid gav op.
0-1

Thomine Stolberg-Rohr
Danmark (1985)

Ana Srebrnic
Slovenien (2238)

Spansk / C75

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6

Der røg Thomine ud af sin primære
forberedelse, der var mod 2... Sf6,
men så må man jo bare spille sit re-
pertoire.
3. Lb5 a6 4. La4 d6 5. 0-0 Ld7 6. c3

Sge7 7. d4 Sg6 8. Le3 Le7 9. Sbd2

Indtil videre er det hele kendt teori.
9... h6 10. b4

10. Te1 og 10. d5 spilles normalt
her, så nu er vi på vej ud ad ukendte
stier.
10... Lf6 11. Tb1 0-0 12. d5 Sce7

13. Lxd7 Dxd7 14. c4

Hvid står vel lidt i overkanten, da
hun hurtigt kan komme i gang på
dronningfløjen, mens det tager lidt
tid for Sort at få gang i noget angreb.
14... Sf4 15. Se1?!

Her begynder Hvid af spille et par
håndbremse-træk, der giver Sort
mulighed for at tage initiativet. Rig-
tigt var at fortsætte med det naturlige
15. c5! b6 16. g3 Sh3† 17. Kh1 med
lile hvid fordel.
15... Lg5 16. Sdf3 Lf6

Bedre 16...Seg6 med idéen f5.
17. Sd3 g5 18. Lxf4 gxf4

Det er stadig svært at se, hvordan
Sort kan få et rigtig farligt angreb sat
ind. Stillingen har ligheder med klas-
sisk kongeindisk, men dog med den
vigtige forskel, at Sort mangler den
vigtige hvidfeltede løber på c8!
19. Kh1 Dg4 20. Sd2 Dg6 21. Tb3 Lg5

22. f3 Kh8 23. c5

Endelig!
23... Tg8 24. Tg1

For passivt, g2 skal dækkes fra an-
den række med 24. Sc4 f5 25. De2
fxe4 26. fxe4, og Hvid har styr på
Sorts angreb og kan fortsætte aktio-
nen på den anden fløj.

således, at vi med en sejr havde mu-
lighed for at blive bedste nordiske
nation, såfremt både Norge og Is-
land tabte. Norge havde ikke spillet
en særlig god turnering og skulle
møde Tyrkiet, mens Island, der havde
spillet en god turnering, bl.a. med
en meget overraskende sejr over
Norge, skulle møde Slovenien.

Efter de første par timer så det rig-
tig godt ud: Esmat havde fået godt
fat med sort i en franskmand, på
førstebræt havde Nina fået en god
forberedelse ind, og Thomine var li-
geledes kommet godt ud af åbnin-
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Sverige slog Danmark 2½-1½ i sidste runde (se enkeltresultaterne side 30) og gjorde

Norge til bedste nordiske nation. Forrest har Nina Høiberg hvid mod  Inna Agrest.
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24... Lh4 25. Sf1

Efter endnu et passivt træk begyn-
der Sorts angreb nu for alvor at blive
farligt. Rigtigt var 25. b5!
25... f5 26. De2 Dh5 27. Tb2 Taf8 28.

Se1 Tg7 29. Sd2 Tfg8 30. cxd6 cxd6

31. Sc4

Begge spillere er meget langt nede
på uret, Sort under to minutter.
31... Tg6 32. Sd3 fxe4 33. Dxe4 Sf5

Med den fæle trussel Sg3†.
34. Tc1
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34... Sg3†?

Det er ikke nemt at spille præcist,
når man er på tillægstid. Sort sætter
den forkerte officer på g3: 34... Lg3
35. h3 Lf2! og Hvid kan give op.
35. hxg3 fxg3

35... Txg3! 36. Scxe5 Ld8† 37. Kg1
Lb6† 38. Tc5 er stadig uklart.
36. Kg1 Lf6 37. Se1 Lg5 38. Tcc2 Dh2†

39. Kf1 Tf6 40. Ke2?

Et meget naturligt træk som det sid-
ste før tidskontrollen, men Hvid mis-
ser manøvren Tf4-d4. 40. Sxd6! er
derimod ikke et nemt træk at finde i
træk 40, men Hvid vinde efter 40...
Dh1† 41. Ke2 Txd6 42. Tc7 Tdg6
43. Txb7.
40... Tf4 41. Sxd6?

Hvid troede, at hun gik mat efter 41.
Dd3 Td4, men havde overset en
forsvarsressource. Efter 41. Dd3 Td4
42. Df5 Dg1 var 43. Sd2! trækket,
Hvid havde misset, og Sorts angreb
er stoppet efter 43... Df2† 44. Kd1.
41... Txe4† 42. Sxe4 Dg1 43. Tb3 Ld8

44. d6!

Selv om Sort måske objektivt står til
gevinst, er stillingen vel i praktisk
skak nærmest rygende uklar med den
ubalancerede materialefordeling.
44... Lb6 45. Td3?

Hvid skulle spille 45. d7! Td8 46.
Tc8 Kg8 47. Txd8† Lxd8 48. Td3,
og det er ikke helt klart, hvem der
har de bedste chancer, om end Sort
nok bør stå bedst.

45... Lf2! 46. Tc1

Eneste træk, der holder stillingen i
live.
46... Lxe1 47. d7!

Med et par præcise træk holder Tho-
mine Sort under pres. En bonde, der
kun står et felt fra forvandlingsfeltet
er altid ubehagelig, og Sort har næ-
sten ingen tid tilbage.
47... Dxg2† 48. Kxe1 Dh1† 49. Kd2
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49... g2??

Den, der laver den sidste fejl, taber
som regel, og nu vinder Hvid! 49...
Dh2†! 50. Ke3 g2 51. d8D g1D†
52. Txg1 Dxg1† 53. Ke2 Txd8 54.
Txd8† vinder for Sort.
50. d8D! Txd8

5. runde Danmark (26) – Aserbajdsjan (13) 0-4

Nina Høiberg - Zeinab Mamedjarova (2235) 0-1

Sandra De Blecourt - Gulnar Mammadova (2303) 0-1

Esmat Guindy - Khayala Abdulla (2283) 0-1

Thomine Stolberg-Rohr - Ulviyya Fataliyeva (2294) 0-1

6. runde Litauen (25) – Danmark (26) 3-1

Deimante Daulyte (2369) - Nina Høiberg 1-0

Salomeja Zaksaite (2196) - Sandra De Blecourt 1-0

Daiva Batyte (2147) - Esmat Guindy 1-0

Rita Zykiene (1913) - Freja Vangsgård 0-1

gen. Den eneste der var lidt i proble-
mer var Freja, der tydeligvis var ble-
vet udsat for en dyb forberedelse i
Caro-Kann. I de andre matcher så
det også godt ud for os: Island var
ved at blive kørt over af Slovenien,
og Norge så ud til at have svært ved
at få mere end 1½ point mod Tyrki-
et.

Så begyndte tingene desværre at
gå den forkerte vej. I det vigtige parti
på førstebræt var Nina ved at miste
kontrollen, da det lykkedes Inna
Agrest at få rodet tingene sammen i
en ellers positionelt meget dårligere

stilling, og i tidnøden fandt Nina
ikke de præcise træk og endte i et
håbløst tabt slutspil.

Thomine var også kommet på glat-
is, og endt i et slutspil med ulige-
farvede løbere, hvor der skulle spil-
les præcist for at holde remis. Det
lykkedes desværre ikke, og så var
matchsejren ikke længere inden for
rækkevidde.

Esmat førte heldigvis den gode
stilling hele vejen til gevinst, og på
4. bræt lykkedes det Freja med det
yderste af neglene af holde remis, da
hun fik afviklet til et slutspil med en

... HOLD-EM 2015

Thomine Stolberg-Rohr – dansk topscorer.
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50... Dxc1† 51. Kxc1 g1D† 52. Td1
og nu dækker tårn og dronning hin-
anden i d-linien.
51. Txd8† Kg7 52. Tc7†

Den sorte konge er fanget i et mat-
net.
52... Kg6 53. Tg8† Kh5 54. Sg3†

54. Sf6† er mat i 6 træk, men når
man først har set én nem gevinst, så
behøver man ikke lede efter flere.
54... Kh4 55. Tc4† Kh3 56. Sf5 Kh2 57.

Th4† Kg1 58. Txh1† Kxh1 59. Sxh6

1-0

Sandra De Blecourt
Danmark (2141)

Iuliia Morozova
Belgien (1995)

Dronninggambit / D32

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. cxd5

exd5 5. Sf3 Sf6

Selv om der er mange partier i data-
basen med dette træk, så er det ret
upræcist. Det virker mere logisk at
spille Sc6 først, for netop at udelukke
det oplagte Lg5.

7. runde Belgien (28) – Danmark (26) 1½-2½

Hanne Goossens (2184) - Nina Høiberg 1-0

Iuliia Morozova (1995) - Sandra De Blecourt 0-1

Wiebke Barbier (1980) - Thomine Stolberg-Rohr ½-½

Astrid Barbier (1819) - Freja Vangsgård 0-1

8. runde Danmark (26) – Tjekkiet (16) 1-3

Sandra De Blecourt - Kristyna Havlikova (2323) 0-1

Esmat Guindy - Karolina Olsarova (2224) 0-1

Thomine Stolberg-Rohr - Tereza Rodshtein (2307) 1-0

Freja Vangsgård - Olga Sikorova (2230) 0-1

6. Lg5!

Den kritiske fortsættelse. I mange
partier er spillet 6. g3, 6. e3 eller an-
dre standardtræk, men 6. Lg5 må
være den principielle variant.
6... Le6

Det mest spillede træk, men det er
svært at tro på den sorte stilling.
Bedre var 6... Le7 7. dxc5 0-0 8. e3
Le6 9. Le2 Lxc5 10. 0-0 Sc6 11.
Dd3, selv om det virker som om,
Hvid har en god udgave af en stan-
dard isolani-stilling.
7. e4!?

7. Lxf6 Dxf6 8. e4 dxe4 9. Lb5†
Sc6 10. Da4 Tc8 11. d5! ser også
godt ud.
7... dxe4 8. Sxe4 c4 9. Sxf6†

9. Lxf6!? var også en god mulighed.
Det er fristende at beholde den sort-
feltede løber, men en springer kan
være rigtig god mod en bonde-
struktur med en dobbeltbonde i f-
linien. F.eks. ser 9... Lb4† 10. Sfd2
gxf6 11. a3 La5 12. Da4† Sc6 13. 0-
0-0! meget lovende ud for Hvid.
9... gxf6 10. Ld2!

Det rigtige felt. Forhindrer Lb4† og
gør det muligt at flytte løberen til a1-
h8 diagonalen.

randbonde og ‘forkert’ løber. Det
endte derfor med et smalt, men
drønærgerligt nederlag på 1½-2½ til
Sverige, som altså dermed fortsatte
trenden med at vinde over Danmark.
Både i fodbold og i skak havde vo-
res broderfolk flere gange gjort det
onde ved danske landshold i løbet af
ugen. Jeg fandt senere ud af, at vi
heldigvis slog dem i curling i samme
periode...

Island endte med at tabe 0-4, mens
det lykkedes Norge at få 2-2 og der-
med blive bedste nordiske nation,
som også var deres seedning. Både

Island og Sverige sluttede ligeledes
foran Danmark, så i slutstillingen var
vi langt fra at nå målet om at blive
bedst i Norden.

Jævn EM-præstation
Målt over de 36 partier sluttede hol-
det 0,83 under forventet score, og
med 5 matchpoint og 14 brætpoint
var det en jævn, men godkendt præ-
station. Nina spillede rigtig godt i
første halvdel af turneringen, og 3/8
på førstebræt ved EM er et pænt re-
sultat. Thomine blev som allerede
nævnt topscorer, og fik ligesom

Nina ram på flere højere ratede spil-
lere. Sammen med det uafgjorte mod
Slovenien nåede vi dermed to af vo-
res mål, men det er naturligvis ikke
helt tilfredsstillende, og vi vil til de
kommende holdturneringer blive ved
med at opstille mål, som presser spil-
lerne: Kun på den måde kan vi blive
bedre!

Ud over de resultatmæssige mål,
så er det relevant at se på, hvordan
holdet fungerede under sådan en
hård turnering, og her fortsatte de
gode takter fra Tromsø heldigvis.
Men det havde jeg nu også forven-
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Sandra De Blecourt – her i starten af 1. rundes remisparti.
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16... Dxe2† 17. Kxe2 Ld6 18. Txb7 Sc4

19. Kd3 Sxd2 20. Te1†

Nu bliveer den sorte konge snart
genstand for et direkte matangreb.
20... Kf8 21. Sxd2 Kg7 22. Sc4

Den sorte løber har ikke mange fel-
ter.
22... Lf8

Med begge tårne i deres udgangs-
position og løberen tilbage til start er
den sorte konge helt værgeløs.
23. Te3 Kg6 24. Tg3† Kf5 25. Tb5† Ke6

26. Te3† Kd7 27. Tb7† Kc6 28. Txf7

Kb5 29. Te6 Tg8

Vel nærmest en joke, for i det mind-
ste at have udført ét tårntræk.
30. Tb7† Ka4
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31. Ta6 mat! 1-0

�
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10... Sc6 11. Tc1 Sb4?

Sort prøver at løse sine problemer
taktisk, men det går ikke med en
konge i centrum. 11... b5! ser fak-
tisk ud til at kunne holde sammen på
Sorts stilling, hvilket betyder at 9.
Lxf6 havde været mere præcist. 12.
Le2 Sxd4 13. 0-0 Le7 14. Sxd4
Dxd4 15. Lh6 Dxd1 16. Tfxd1 Td8
17. Lf3 er lige, men under partiet
havde Sandra set 12. b3 La3 13. Tc3
b4? 14. Txc4! som en mulig variant.
12. Lxc4 Lxc4 13. Txc4 Sd3† 14. Kf1

Sxb2 15. De2† De7
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16. Tc7!

Med et hvidt tårn på 7. række, og en
springer på b2 i store problemer er
Sort helt færdig.

9. runde Danmark (26) – Sverige (27) 1½-2½

Nina Høiberg - Inna Agrest (2175) 0-1

Esmat Guindy - Jessica Bengtsson (2040) 1-0

Thomine Stolberg-Rohr - Angelina Fransson (1980) 0-1

Freja Vangsgård - Nina Blazekovic (1932) ½-½

Astrid Barbier
Belgien (1819)
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Freja Vangsgård
Danmark (1980)

7. runde. Vi kommer ind efter Hvids
28. træk. Hvid har presset lidt det
meste af partiet, og med et sidste præ-
cist træk kan Sort afvikle til noget,
der ligner et remisslutspil
28... Tc7?

Men med denne store unøjagtighed
får Hvid til gengæld nærmest en tek-
nisk vundet stilling, men sådanne
stillinger vinder selvfølgelig ikke sig
selv. 28... Td7! 29. Txd7† Sxd7 30.
Kc2 Ligner meget en remis, men
Hvid kan naturligvis spille videre.
29. Lxc5 bxc5

29... Txc5 30. Td7† går jo ikke.

tet. Der var en god stemning på hol-
det hele vejen igennem, og alle ar-
bejdede seriøst med forberedelser til
de enkelte partier. At et par stykker
så ikke lige rammer formen er svært
for ikke at sige umuligt at gardere
sig imod. Indstillingen er derimod
vigtig, når man sendes ud som re-
præsentanter for Danmark, og den
var helt i top. Selv om alle naturlig-
vis accepterede holdlederens beslut-
ning om holdopstillingen til mat-
cherne, så var de enkelte spillere som
regel lidt skuffede over ikke at skulle
spille, og det er et rigtig godt tegn.

Fremtiden for EM for hold
og kvindelandsholdet
Som sagt var det første gang i 23 år,
at Danmark sendte et hold af sted til
EM i kvinderækken, og jeg kender
hverken de politiske eller historiske
årsager til, at man holdt op med det.

Det er egentlig også ligegyldigt,
for man skal se fremad, og i det per-
spektiv synes jeg klart, at vi skal have
et hold med hver gang. På den måde
kan kvindelandsholdet deltage i en
holdturnering hvert år, da OL og EM
afholdes modsat hinanden hvert an-
det år.

... HOLD-EM 2015

�

Freja

Vangsgård

– bevarede

optimismen.
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30. Td6 e5

Det kan ikke være en fordel for Sort
at fastlægge bondestrukturen, så må-
ske hun skulle have forsøgt med en
hurtig aktion på kongefløjen, star-
tende med h5 eller g5.
31. Kc2 Kg6

Ideen må være at stille kongen på h4
og så køre g-bonden frem.
32. Kc3 Kg5 33. g3!

Lukker for al adgang på kongefløjen.
33... h5 34. h4† Kg6 35. Kc4

Nu da kongefløjen er lukket, kan
Hvid stille og roligt gå frem med
kongen og vinde den sorte c-bonde.
35... Kf7 36. Td5 Ke6

Eller 36... Tb7 37. b3.
37. Txc5 Td7 38. Td5 Tc7† 39. Tc5

Hvid gentager rutineret stillingen en
enkelt gang for at komme til de 40
træk.
39... Td7 40. Tc6† Ke7 41. Ta6!

Med den simple plan at køre a- og b-
bønderne frem.
41... g5

Sort er naturligvis nødt til at forsøge
at skabe et eller andet modspil.
42. hxg5

Med 42. b4 kunne Hvid også vælge

helt at ignore Sorts fremstød og fort-
sætte med sin egen plan, f.eks. 42...
gxh4 43. gxh4 Tc7† 44. Kd5 Td7†
45. Kc5 Tc7† 46. Tc6 Td7 47. a4
osv.
42... fxg5 43. Th6 Td4† 44. Kc3!

44. Kc5 g4! 45. Txh5 Kf6 46. fxg4
Txe4 er ikke lige så klart, men dog
nok vundet.
44... g4 45. Txh5! Kd6

45... Kf6 46. Tf5† Ke6 47. f4 med
samme idé som i partiet.
46. f4! Txe4 47. Txe5 Txe5

Bondeslutspillet er naturligvis vun-
det for Hvid, men a4 er eneste felt,
hvor tårnet kan stå, og efter 47... Ta4
vinder Hvid g-bonden og partiet med
48. Tg5.
48. fxe5† Kxe5 49. Kd3 Kd5 50. b3 a6

51. b4 Ke5 52. a4 Kd5 53. b5

Det enkleste.
53... a5 54. Ke3 Ke5 55. b6 Kd6 56.

Kf4 Kc6 57. Kxg4 Kxb6 58. Kf4

Det er ikke svært at tælle sig frem til,
at den sorte bonde ikke kan nå langt
nok frem.
58... Kc5 59. g4 Kb4 60. g5 Kxa4 61.

g6 Kb3 62. g7 a4 63. g8D† Kb2 64.

Dg2† Kb3 65. Dd2 a3 66. Dc1 Ka2 67.

Dc3 1-0

I år var der ikke budgetteret med
at sende holdet af sted, men det lyk-
kedes at få økonomien til at hænge
sammen ved hjælp af vores sponso-
rat fra it-virksomheden Miracle.

Jeg håber, DSU fremover vil bud-
gettere med, at der sendes et hold af
sted til kvinderækken ved EM på lige
fod med et hold i åben række. Jeg

mener det er vigtigt, at spillerne kom-
mer ud og måler sig med de bedste i
Europa, og på den måde bliver pres-
set til at hæve niveauet. Man skal
heller ikke negligere, at det er en stor
motivationsfaktor for nye, unge spil-
lere, at de kan spille sig på landshol-
det, og samtidig kan de på den måde
presse de mere etablerede spillere.
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1. Nina Høiberg (2200) 0 1 1 1 0 0 0 – 0 3 / 8
2. Sandra De Blecourt (2141) ½ 1 0 0 0 0 1 0 - 2½ / 8
3. Esmat Guindy (2057) ½ 1 0 – 0 0 – 0 1 2½ / 7
4. Thomine Stolberg-Rohr (1985) – 1 – 1 0 – ½ 1 0 3½ / 6
5. Freja Vangsgård (1980) 0 – 0 0 – 1 1 0 ½ 2½ / 7

DANMARK 1 4 1 2 0 1 2½ 1 1½ 14 / 36
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Brætscorer:

Støtteforeningens

generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 26. marts 2016 kl. 18.00
på spillestedet for DM i skak, Hotel
Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700
Svendborg.

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

 års kontingent
6. Valg af:

a) Kasserer: Verner
Christensen er på valg

b) 2 bestyrelsesmedlemmer:
Per Stentebjerg-Hansen og
Erik Søbjerg er på valg

c) 2 bestyrelsessuppleanter:
Vagn Lauritzen og Finn
Stuhr er på valg

d) 2 revisorer: Aksel Hansen
og Jesper Dürr Christiansen
er på valg

e) 1 revisorsuppleant:
Peter Stuhr er valg

7. Eventuelt

Allan Bangsbro, formand

www. dsus.dk/

Foto: Jens Islin.

Sterling Polish Nytår – 42  deltog
i Lyngby-Virum Skakklubs turne-
ring i årets første rigtige weekend.
Efter fem runder på tre dage kunne
direktør Hans Glavind Rasmussen
fra Sterling Polish Company A/S,
overrække førstepræmier til Martin
Haubro og Jesper Mørch Lauridsen.
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7th London Chess Classic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts. GCT

1. Magnus Carlsen, NOR 2834 � ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 5½ 12

2. Anish Giri, NED 2784 ½ � ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 5½ 10

3. Maxime Vachier-Lagrave, FRA 2773 ½ ½ � ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 5½ 8

4. Levon Aronian, ARM 2788 ½ ½ ½ � ½ ½ ½ ½ ½ 1 5 7

5. Alexander Grischuk, RUS 2747 0 ½ ½ ½ � 1 ½ ½ 1 ½ 4½ 6

6. Fabiano Caruana, USA 2787 ½ ½ ½ ½ ½ � ½ ½ ½ ½ 4½ 4½

7. Michael Adams, ENG 2737 ½ ½ ½ ½ ½ ½ � ½ ½ ½ 4½ 4½

8. Hikaru Nakamura, USA 2793 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ � 1 ½ 4 3

9. Viswanathan Anand, IND 2796 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 � 1 3½ 2

10. Veselin Topalov, BUL 2803 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 � 2½ 1

4. - 13. december i London, England. Kategori XXII. Ratinggennemsnit 2784.

Magnus Carlsen

vandt det hele
Grand Chess Tour:

Efter en fantastisk start på 2015 med
tre turneringssejre i træk var der i
medierne snak om skaklig krise ef-
ter en række resultater, der nok for
andre ville være ganske fortræffe-
lige, men for den suveræne verdens-
etter langtfra levede op til forvent-
ningerne.

Ved EM for hold var niveauet fal-
det yderligere, og efter en start med
½ af 3 var selv vi, der altid tror, at
Magnus kommer stærkt igen, noget

Af Peter Heine Nielsen

www. londonchessclassic.com/

Foto: Ray Morris-Hill.

Magnus Carlsen får overrakt trofæerne af Malcolm Pein for den dobbelte sejr.
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bekymrede. Hans engagement for det
norske landshold indgiver respekt,
men måske havde resultatet allige-
vel påvirket selvtilliden, for i Lon-
don Chess Classic, den sidste af de
tre superturneringer i Grand Chess
Tour 2015, var spillet sikrere end
vanligt.

Magnus Carlsen spillede sine før-
ste seks partier remis, men da det
virkelig gjaldt, viste verdensmeste-
ren sig fra sin skakligt absolut bed-
ste side med et hundrede procent
energi og optimisme.

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Magnus Carlsen
Norge (2834)

Hikaru Nakamura
USA (2793)

Slavisk / D11

Tre runder tilbage, og ikke meget
positivt at sige om verdensmesteren
indsats i Grand Chess Tour hidtil.
Men når man nu trods minusscore
sammenlagt stadig har en chance for
førstepladser ikke bare i London-tur-
neringen, men også i den samlede
GCT-stilling ville det være sært ikke
at være topmotiveret – især når mod-
standeren er den førende Nakamura.
1. d4 d5 2. c4 c6!?

Et interessant valg af Nakumura, som
ellers har klaret sig udmærket med
2... e6 mod Carlsen, i hvert fald målt
på resultaterne. Men i St. Louis hav-
de han problemer med sin dronning-
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gambit, og da han sikkert også helst
vil være fen første til at overraske i
dette altafgørende parti, vender han
tilbage til slavisk.
3. Sf3 Sf6 4. e3

Carlsens forerukne variant, som gi-
ver Nakamura mulighed for at bringe
sin overraskelse:
4... Lg4!?

Mod Carlsen har Nakamura ellers
konsekvent spillet 4... a6.
5. h3 Lh5 6. cxd5!?

Spillet efter en længere tænkepause.
Trækket ses ikke meget på topniveau,
men tjener det formål at undvige
Nakamuras forberedelser i hoved-
varianterne.
6... cxd5 7. Sc3 e6 8. g4 Lg6 9. Se5

Sfd7!

Som følge af afbytningen af c-bøn-
derne er feltet c6 tilgængeligt for en
sort springer, og med teksttrækket
får Sort en meget harmionisk opstil-
ling.
10.Sxg6 hxg6 11. Lg2 Sc6 12. e4!?

Et interessant forsøg at give stillin-
gen en ny karakter, eftersom Sort
efter 12. 0-0 f5 klarede sig fint i
Tregubov - Anand, Corsica 2014.
Måske var 11... f5!? den mest præ-
cise trækfølge, men da Sort også står
udmærket  i partifortsættelsen, er det
ikke af den store betydning.
12... dxe4 13. Sxe4 Lb4† 14. Sc3 Sb6

15. 0-0 0-0

15... Sxd4 var værd at prøve, da 16.
Lxb7 Txh3 ville give Sort et kraftigt
angreb, hvis Hvid tager kvaliteten.

Men ved at spile det mindre materia-
listiske 17. Lg2 Th8 18. Lf4 ville
Hvid beholde kompensation for den
ofrede bonde. Men Nakamura sy-
nes besluttet på ikke at spille sin sæd-
vanlige aggressive stil i dette parti,
hvor en remis ville sikre hans føring
og effektivt holde Carlsen væk kam-
pen om den samlede førsteplads.
16. d5 exd5 17. Sxd5 Lc5 18. Sc3 Ld4

19. Df3 Df6?!

Igen holder han sig til sin remis-
strategi.
20. Dxf6 Lxf6 21. Lf4 Tad8
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22. Tad1

Med et ikke særlig imponerende åb-
ningsspil har Hvid opnået en lille
fordel i kraft af løberparret. Selv i en
symmetrisk stilling uden dronninger
er det et stærkt aktiv, og Nakamura
begynder nu at følge sine instinkter
og søge en mee ubalanceret stilling i
stedet for den mere nærliggende
tårnafbytning d-linjen.
22... Lxc3 23. bxc3 Sa4 24. c4 Sc3 25.

Td2!
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Foto: Ray Morris-Hill.

Magnus Carlsen og Maxime Vachier-Lagrave i omkampen, som verdensmesteren vandt 1½-½.
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Et lille, men vigtigt træk, som holder
d-linjen og parerer skakken på e2.
25... Txd2 26. Lxd2 Se2†

Den hvide løber har forladt f4, og
skakken er harmløs, men  26... Sxa2
27. Lxc6! bxc6 28. Ta1 havde kostet
springeren, så Sort havde intet valg.
27. Kh2 Td8 28. Le3 Sc3 29. a3 Td3

30. Tc1 Sd1 31. Le4 Td7 32. Lc5 Sb2

33. Tc2 Sa4 34. Le3

Stillingen har stabiliseret sig. Hvid
beholdt løberparret, og Sort må træk-
ke sine springere hjem.
34... Sb6 35. c5!?

Stækker den sortfeltede løber, men
selv om 35. Lxb6 axb6 36. Tb2 ser
lovende ud, er der nærliggende ri-
siko for at ende i et tårnslutspil, som
kun er remis. Så Magnus fastholder
klogeligt presset.
35... Sd5 36. Td2 Sf6 37. Txd7!?

For mig så det mere logisk ud at be-
holde tårnene, så der var flere brik-
ker til at komplicere tingene med,
men Magnus er af den overbevis-
ning, at den sorte fæstning ikke er så
uindtagelig, som den ser ud.
37... Sxd7 38. Kg3 Kf8 39. f4 Sf6 40.

Lf3 Ke7
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Tidskontrollen er nået, uden at der
er hændt ret meget i partiet. Hvid har
selvfølgelig stadig sit løberpar, men
den sorte stilling er solid uden egent-
lige svagheder, og Hvids forekom-
mer lidt løs i det med spredte bøn-
der. De sorte springere står optimalt
på c6 og f6, så det er ikek overra-
skende, at Nakamura regnede med
at holde stillingen remis uden de store
anstrengelser. Het konkret er det
svært at se, hvordan Hvid kan for-
bedre sin stilling, og det følgende

træk ser ved første blik ud til snarere
at svække end forbedre stillingen!
41. f5! gxf5 42. gxf5

Hvad har Hvid opnået med bonde-
afbytnigen? Alle hans bønder er nu
isoleret, og springerstillingen på f6
er endnu mere solid. Alligevel er det
et stort fremskridt for Hvid. Hans
konge kan komme længere frem, og
h-bonden kan bruges som murbræk-
ker. En af fordelene ved løberparret
i forhold til springerere er, at løberne
kan vælge, hvad og hvornår, der skal
byttes af. Lige nu er Lxc6 fulgt af
Lg5 dog ingen trussel, for efter Kf8
samt Lxf6 og gxf6 er bondeslutspillet
remis. Men Sort skal være på vagt.
42... Kd7 43. Kf4 Se8 44. Kg5!

Kongen er en stærk brik i slutspillet,
og her står den ideelt på g5. Efter
44... Sf6 45. Lxc6† fulgt af 46. Ld4
er Hvid tæt på et vundet bondeslut-
spil, men Sort holder remis på et en-
kelt tempo. Derfor er det korrekte
svar 45. h4! med fortsat pres. På det
fristende 44... f6† spiller Hvid blot
45. Kh5! med den afgørende trussel
Lxc6† fulgt af Kg6. Så Sort er tvun-
get til at forholde sig afventende.
44... Ke7 45. Lf4 a6 46. h4 Kf8 47. Lg3

Sf6 48. Ld6† Ke8 49. Kf4 Sd7 50. Lg2

Kd8 51. Kg5 Ke8 52. h5 Sf6 53. h6!

Tålmodigt har Hvid forbedret sin stil-
ling,  indtil han var klar til endnu en
bondeafbytning på kongefløjen. Ma-
terialet reduceres yderligere, men
bastionen i Sorts forsvar, feltet f6,
undermineres, og Hvid trænger end-
nu længere frem med kongen.
53... Sh7† 54. Kh5 Sf6† 55. Kg5 Sh7†

56. Kh4!

Sidestepper springerskakkerne og
tvinger Sort til at åbne døren for den
hvide konge.
56... gxh6 57. Kh5 Sf6† 58. Kxh6 Sg4†

59. Kg7!

Hvid har gort betydelige fremskridt,
og får det til at se ud, som om stillin-
gen efter træk 40 var en forceret ge-
vinst. Men Sorts modstand er på in-
gen måde brudt, og skyggesiden ved,
at kongen er nået så langt som til g7
er, at f5-bonden er meget svær at
beskytte. Og mod den retter Naka-
mura nu hele sit modspil.

59... Sd4 60. Le4 Sf2 61. Lb1!

Brættet er lige præcis stort nok til, at
løberen kan nå uden for springernes
rækkevidde og samtidig dække f5-
bonden.
61... Sg4 62. Lf4 f6

Fastlægger f5-bonden, så den kan
sættes under angreb. Det førte ikke
til noget at sende springerne på jagt
efter løberne, med f.eks. 62... Se2
63. Lc7 Sc3 64. Lc2 Se3 65. Ld3 har
Sort kun opstillet et-træks trusler
uden sammenhæng.
63. Le4 Sf2 64. Lb1 Sg4 65. Le4 Sf2

Sorts modspil giver god mening.
Skal Hvid videre, må han opgive f-
bonden og dermed reducere mate-
rialet yderligere.
66. Lxb7 Sd3
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Mens de første 40 træk ikke var det
store, var det de næste 25 et særde-
les instruktivt slutspil, hvor Hvid
nedbrød en solid fæstning. Og nu
kommer så, helt usædvanligt gemt
til partiet allersidste fase efter seks
timers spil, det brillante taktiske mo-
tiv, der vinder partiet.
67. Kxf6!!

... LONDON CHESS CLASSIC

Hikaru Nakamura – kæmpede forgæves.

Foto: Ray Morris-Hill.



�

2016 /1/35 35

Magnus Carlsen 4 10 12 26

Anish Giri 7 6 10 23

Levon Aronian 2 13 7 22

Maxime Vachier-Lagrave 5 7 8 20

Hikaru Nakamura 8 8 3 19

Veselin Topalov 13 4 1 18

Alexander Grischuk 3 5 6 14

Viswanathan Anand 10 2 2 14

Fabiano Caruana 6 3 4½ 13½

Michael Adams – – 4½ 4½

Jon Ludvig Hammer 1 – – 1

Wesley So – 1 – 1

http://grandchesstour.com/
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Deltagerne

Et utroligt officersoffer – og eneste
gevinsttræk! Varianten 67. Ld6?
Sxf5† 68. Kxf6 Sxd6 69. Lc6†!
Kd8 70. cxd6 ligner en let gevinst
for Hvid, men er meget overra-
skende kun remis. Hvid kan ikke gå
til dronningfløjen uden at tillade
springeren at angribe bønderne. Den
vigtigste variant er 70... Sb2 71. Ke6
Sc4 72. a4 a5 73. Kd5 Se3 74. Kc5
Sg4 75. Kb6 Se5 76. Lb5 Sf7 77. d7
Se5 78. Kxa5 Sxd7. Sort når c8-
feltet i tide og holder remis.
67... Sxf4 68. Ke5!

Pointen. Kongen angriber begge
springere, som tvinges til at indtage
en stiling, hvor de er bundet til op-
gaven med at dække hinanden. Efter
68... Sde2 69. Lxa6 er springerne
låst helt fast, and 68... Sxf5 69. Kxf5
Sd3 70. c6 Kd8 71. Lxa6 giver Hvid
to merbønder, uden at Sort kan gen-
opbygge en fæstning.
68... Sfe2 69. f6?

En fejl, der kunne have kostet sejren
og dermed også comeback'et i turne-
ringen. 69. c6! ville have kronet den
næsten perfekte præstation med ge-
vinst. Sort må give springeren straks,
da 69... Kd8 70. f6! giver Hvid en
ny dronning, men efter 69... Sxc6†
70. Lxc6† Kf8 71. Ld5! nås partiet,

men med de meget væsentlige for-
skelle, at a-bonden stadig er på a3
og f-bonden stadig på f5. Se f.eks.
71... Sc3 72. Lc4 a5, og da Hvid
ikke behøver at dække a-bonden, kan
han simpelt hen spille 73. Kd4 Sd1
74. a4 Ke7 75. Lb3 Sf2 76. Kc5 Kf6
77. Le6, derpå erobre a5-bonden og
spille sin egen a-bonde i dronning.
69... a5 70. a4

Ligner en gevinst, da Sort er i en
slags træktvang. Og også det eneste,
da 70. c6 Sb5 ikke fører til noget.
70... Kf7 71. Ld5†
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71... Kf8??

Nærliggende og logisk at holde kon-
trol med forvandlingsfeltet, men fa-
talt, fordi f-bonden nu ikke holdes
under angreb.

71... Kg6! var stadig remis! Forskel-
len til varianten efter Hvids 69. træk
ses efter 72. c6 Sxc6 73. Lxc6 Kf7
74. Ld5† Kf8 75. Lc4 Sc3 76. Lb3
Ke8 77. Kd4, hvor 77... Se2 er en
mirakuløs remis baseret på 78. Kc4
Sc1! med angreb på løberen og tid til
af spille Kf7 og tage f6-bonden, samt
på 78. Kc5 Sc3! med angreb på a4,
og når løberen slår tilbage, så atter
Kf7 med elimination af den sidste
bonde. Det forekommer utroligt, at
Hvid ikke kan vinde, men compu-
terne bekræfter konklusionen.
Men dramaet var ikke forbi, for med
computere til hjælp i kommentator-
rummet, vidste man, at der kun var
ét træk, der udnyttede Nakamuras
fejl, og først da Magnus havde brugt
det meste af sine sidste to minutter,
trak han roligt kongen baglæns.
72. Ke4!

Truer med at vinde begge springere
for løberen, så Nakamura prøver...
72... Sc2 73. c6 Sc3† 74. Ke5!

Kongen går atter fremad, og da der
truer 75. c7 må Sort tage a-bonden.
74... Sxa4 75. Lb3

En simpel gaffel, som erobrer en
springer uden at miste fribønderne.
Kampen er ovre.
75... Sb6 76. Lxc2 a4 77. c7 Kf7 78.

Lxa4

Og i erkendelse af, at 78... Sc4 79.
Kd5 Sb6† 80. Kc5! er håbløst, da
Hvid efter såvel 80... Sxa4† 81. Kc6!
som 80... Sc8 81. Ld7 Sa7 82. Kb6
får ny dronning, opgav Nakamura.
1-0

Med sejren fik Magnus Carlsen kon-
takt til de førende, men var stadig et
halvt point efter Maxime Vachier-
Lagrave. Først en lidt heldig sejr over
Alexander Grischuk i slutrunden
bragte ham på ligestilling med La-
grave samt Anish Giri. Efter regler,
der både afgjorde London Chess
Classic og Grand Chess Tour, slog
Giri i den første omkamp Giri 2-1,
men tabte derpå 1½-½ til Carlsen.
Havde han vundet, skulle de to have
spillet endnu en match om CGT-sej-
ren, men nu blev det det altså Mag-
nus Carlsen, der vandt det hele.
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Juleaften er nærmest den eneste hel-
ligdag, man som skakspiller har til
fælles med det almindelige arbejds-
marked. Weekender og påske er jo
typisk højsæson for en professionel
skakspiller, men da Magnus Carl-
sen havde valgt at deltage i Qatar
Masters Open gik min juleaftensdag
med at analysere og opsummere de-
taljer i grünfeldindisk.

At en regerende verdensmester
stiller op i en open hører til sjæl-
denhederne. Sidste gang, det skete,
var vistnok i 1971, da Spasskij delte
førstepladsen i Vancouver Open.
Qater Masters Open var dog ingen
almindelig åben turnering, feltet var
i verdensklasse, præmierne høje
(27.000$ i førstepræmie og af i alt
130.000$), og spillestedet den luk-
suøse Ladies Club i verdens største
indendørs sportsanlæg ‘Aspire’ i
Qatars hovedstad Doha.

Magnus lagde ud med remis mod
Batsiashvili og var derefter i store
problemer mod en ung inder runden
efter, men han fik vist, at også denne
udfordring mestrede han, og hvor
juleaftensdag for mange er en lang
venten frem mod aften, fik skakfans
en gave at verdensmesteren, der le-
verede et af sine bedste og mest un-
derholdende partier nogensinde.

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Magnus Carlsen
Norge (2834)

Li Chao
Kina (2750)

Grünfeldindisk / D70

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. f3!?

Et træk som var meget i rampelyset
for nogle år siden, men som har op-
levet vigende interesse uden andre
årsager end modens skiften.
3... d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sb6 6. Sc3

Lg7 7. Le3 0-0 8. Dd2 Sc6 9. 0-0-0 f5

Caruana spillede 9... Dd6 mod Carl-
sen i Norway Chess 2014 og havde
verdensmesteren i store vanskelig-
heder, før det endte remis. Men Li
holder sig til sit eget favorittræk.
10. e5 Sb4 11. Sh3 De8!?

Men her serverer Li så sin nyhed,
trækket før Magnus fik chancen for
at vise, hvordan han havde tænkt sig
at håndtere Lis sædvanlige 11... a5.
Trækket sender dronningen i retning
af f7, hvorfra den deltager i angrebet
på a2, men leger også med ideen Sb6-
a4 for at afbytte den vigtige hvide
springer på c3. Carlsen tog en læn-
gere tænkepause i forsøget på at fange
de finere pointe i Lis nye træk.
12. Kb1

Nu kan 12... Df7 besvares med 13.
Sg5, da 13... Sax2 ikke er med skak.
Trods de modsatte rokader og udsig-
ten til kongeangreb på begge fløje er
der et element af træktvang i stillin-
gen. Hvid vil gerne stille sig op med
Sf4 og h2-h4, men et Sf4 kan besva-
res med g6-g5, fordi dronningen fra
e8 dækker h5. Sort på sin sin side
vil gere spille Lc8-e6, men det ville
give Hvid det nødvendige tempo til
Sf4 + h4. Begge spillere venter der-
for med deres nøgletræk, mens de i
det små forbedrer deres stillinger.
12... a5 13.  Le2 c6 14. Tc1 Kh8?!

Et logisk træk og ofte set i Leningrad-
hollandsk. Feltet g8 ryddes for den
hvidfeltede løber, men samtidig bli-
ver kongen mere sårbar på h-linjen,
så straks at åbne slaget med 14... Le6
havde sikkert været bedre.
15. Ka1!

Man kunne fremføre præcis argu-
ment mod dette træk, nemlig at kon-
gen nu bliver mere sårbar for et an-
greb langs brættets yderkant. Men
der er den væsentlige forskel, at Hvid
ikke har en bonde på b3, hvorfor
Sort ikke kan åbne a-linjen på samme
måde, som Hvid ved at angribe g6
kan åbne h-linjen. Helt konkret und-
går kongen på a1, at Lxa2 er med
skak.
15... Le6 16. Sf4

Uden indskud af de to kongetræk
kunne Hvid have spillet springeren
til g5 i stedet, men her strander det
på 16... Sc4!, da 17. De1?? slet ikke
går pga. familieskakken på c2 efter
17... Sxe3 18. Sxe6.
16... Df7 17. h4!

Angriber den sorte konge uden at
bruge tid på uvigtig bonde.
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17... Lxa2?!

Modigt og principielt. 17... Tfd8 var
et fornuftigt alternativ, da truslen
18... Lxe5 sinker det hvide angreb.
Kører Hvid direkte på med 18. h5
g5 19. Sg6† Kg8, bliver han fanget i
paraderne, og 18. Sxe6 Dxe6 19. f4
h5! lukker stillingen mere, end Hvid
bryder sig om. Måske er 18. Sh3
den rigtige forberedelse til h4-h5,
f.eks. 18... Lxe5(?) 19. Sg5 Dg8 20.
h5 med kraftigt angreb, og efter 18...
h5 har Hvid nu g2-g4.
18. h5 Kg8

Man kan naturligvis se det som en
indrømmelse af, at 14... Kh8 var for-
kert, men Sort kan jo fremføre, at
manøvren skaffede ham a2-bonden,
og at han selv har et meget lovende
angreb i gang.
19. hxg6 hxg6 20. g4 Lb3!

www. qatarmastersopen.com/
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Nødvendigt, da 20... a4 21. gxf5 a3
bliver besvaret med det enkle 22.
b3!, der godt nok afleverer den sid-
ste bonde på dronningfløjen, men
standser det sorte matangreb længe
nok til ken tage det afgørende initia-
tiv og anribe den sorte konge i ste-
det. Men får Sort nu spillet a5-a4-a3
bliver hans trusler dødelige, så Mag-
nus må handle øjeblikkelligt.
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21. Ld1!

Hvid vil have dronningen til h2 for
at opstille mattrusler. Samtidig gør
Hvid løberen på b3 til angrebsmål.
Men ud fra den erkendelse, at det er
altafgørende at komme først med
angrebet, er der faktisk et andet træk,
der melder sig som kandidat, nemlig
21. La6!?, og giver man computeren
tid nok, når den frem til, at Hvid bare
vinder!
21... a4 22. Dh2 Tfd8 23. Dh7† Kf8

24. d5

Et stærkt træk, som angriber sprin-
geren på b6, og tillader e5-e6 som
svar på S6xd5. Men igen var der en

mere enkel gevinst, selv om ordet
‘enkel’ ikke rigtig er dækkende her.
Efter 24. gxf5!? gxf5 og det kontra-
intuitive 25. Lxb3! axb3† 26. Kb1
kommer det hvide angreb først. Den
vigtigste pointe er, at efter 26... Ta5
27. Tcg1 Tda8 udnytter Hvid, at også
g-linjen nu er åben, og vinder med
28. Dh8†! Heller ikke 24... a3 fun-
gerer for Sort, da 25. Lxb3 Dxb3
26. Se6†! Ke8 27. Dg8†! Kd7 28.
Sc5† i tide kommer til undsætning
og vinder den sorte dronning.
24... Sc4!?

Nu kan truslen a4-a3 ikke længere
pareres, og Hvids eneste chance er
at nå ind til den sorte konge først.
Det kan lade sig gøre, men kræver
meget præcis beregning.
25. Sxg6†!

Det ville være fatalt at bytte rundt på
trækkene og spille 25. e6??, da 25...
a3! fører til mat!
25... Ke8 26. e6 a3!?

Meget tæt på den udødelige skøn-
hed.
27. exf7† Kd7

Den sorte konge er tilsyneladende
flygtet, og at være bagud med dron-
ning betyder intet, når de øvrige brik-
ker sætter mat.
Forsøger Hvid at forsvare kongen
med 28. bxa3?? bliver han forceret
mat efter 28... Txa3 29. Kb1 Lc2†!!
og nu to meget smukke varianter: 30.
Lxc2 Ta1†!! 31. Kxa1 Lxc3 32. Kb1
Sa3 mat!, og 30. Txc2 Tb3†! med
pointen 31. Kc1 Sd3 mat! Men...
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Qatar Masters Open 2015

1 GM Magnus Carlsen, Norge (2834) 7

2 GM Yu Yangyi, Kina (2736) 7

3 GM Vladimir Kramnik, Rusland (2796) 6½

4 GM Sergey Karjakin, Rusland (2766) 6½

5 GM Sanan Sjugirov, Rusland (2646) 6½

6 GM Ni Hua, Kina (2693) 6½

7 GM Vassily Ivanchuk, Ukraine (2710) 6½

8 GM Anish Giri, Holland (2784) 6

9 Xu Yinglun, Kina (2470) 6

10 GM Surya Ganguly, Indien (2648) 6

I alt 132 deltagere. 9 runder.

Omkamp Carlsen - Yu Yangyi 2-0
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28. Se5†!!

Uden nøglebrikken i det sorte mat-
apparat, springeren på c4, er angre-
bet forbi: Hverken 28... Kc7 29. Sxc4
eller 28... Sxe5 29. Lxb3 kommer på
tale, så Sort må acceptere...
28... Lxe5 29. Dxf5† Kc7 30. Dxe5†!!

Tvinger den sorte springer på c4 til
at forlade sin post, 30... Kc8 31. De6†
er tæppefald.
30... Sxe5 31. Lxb3

Den sorte løber på b3 endte med at
blive indkasseret! Materielt er det
ikke helt håbløst for Sort, da han vin-
der en kvalitet, men fribonden på f7
sikrer Hvid afgørende fordel.
31... axb2† 32. Kxb2 Sbd3† 33. Kb1

Sxc1 34. Txc1 Kc8

På 34... Sxf7 vinder 35. dxc6 pga.
dobbelttruslen 35. Lxf7 og 35. Sb5†.
35. dxc6 bxc6 36. f4

Og Sort opgav. Magnus Carlsens
varemærke er sublimt teknisk spil a
la Capablanca, men i dette parti viste
han, at ha også kan spille som Tal.
1-0

Magnus Carlsen hvid mod Li Chao – en julegave til alleskakfans.
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www. skakturnering.dk/turnering/

xgm2015/hjemmeside/

1 GM Boris Chatalbashev, Bulgarien (2550) 20

2 GM Eduardas Rozentalis, Litauen (2541) 19

3 GM Nikita Maiorov, Hviderusland (2538) 19

4 GM Normunds Miezis, Letland (2494) 18

5 GM Alexandr Fier, Brasilien (2624) 18

6 GM Henrik Danielsen, Island (2509) 18

7 GM Oleg Korneev, Spanien (2594) 18

8 IM Simon Bekker-Jensen, Danmark (2438) 18

9 IM Andreas Skytte Hagen, Danmark (2396) 17

10 IM Björn Ahlander, Sverige (2378) 17

11 GM Erik Blomquist, Sverige (2530) 16

12 IM Mikkel Antonsen, Danmark  (2459) 16

13 FM Høgni Egilstoft Nielsen, Færøerne (2314) 16

14 FM Martin Percivaldi, Danmark (2246) 15

I alt 69 deltagere. 9. runder. Køge, 12.-18. oktober

3 point for gevinst / 1 for remis / 0 for tab

XtraCon Grand Master 2015

XtraCon Grand Master:

Trepoint-systemet blev indført i den
danske superliga i fodbold for tyve
år siden, og efter spredte forsøg ses
det nu stadigt hyppigere i skaktur-
neringer både i Danmark og i inter-
national topskak. Ideen er jo at be-
lønne gevinstsøgende spil og undgå
salonremiser. 1 sejr og 1 nederlag
giver mere end 2 x remis.

2015-udgaven af XtraCon Grand
Masters i Køge havde taget syste-
met til sig, og i slutstillingen gjorde
det præcist den tilsigtede forskel:

Af Thorbjørn Rosenlund

Stormest

Martin Percivaldi og Alexandr Fier i det parti, den danske junior sensationelt vinder på vej til sin første IM-norm.

Foto: Verner Christensen.
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Hovedsponsor for turneringen

Den bulgarske stormester Boris
Chatalbashev vandt 6 partier, spil-
lede 2 remis og tabte 1. Det indbragte
20 point, mens GM-kollegerne Edu-
ardas Rozentalis, Litauen, og Nikita
Maiorov, Hviderusland kun fik 19
point for deres 5 gevinster og 4 re-
mis. I det gamle 1-point system var
de tre spillere endt på ligestilling med
7 point af 9.

De danske IM-ere Simon Bekker-
Jensen og Andreas Skytte Hagen
gjorde det godt med hver 5 gevin-
ster a 3 point, men Bekker-Jensen
havde kun 1 nederlag, mod turne-
ringsvinderen i 3. runde. Knap så
godt gik det feltets to danske GM'ere,
Jens Kristiansen og Carsten Høi og
en tredje senior-GM (og ligesom
Jens Kristiansen endda også senior-
VM), Vladimir Okhotnik, der slut-
tede på hhv. 15, 14 og 15 point.

Dansk IM-norm
Turneringens helt store overraskel
indtraf i 2. runde, da 16-årige Mar-
tin Percivaldi fra Hillerød Skakklub.
besejrede turneringsvinderen fra i
fjor, GM Alexandr Fier, Brasilien,
som med  sine 2624 i Elo-rating også
var topseedet i år. I partiet blev
stormesteren regulært overspillet, og
undervejs viste den danske junior
imponerende selvtillid ved at afslå
et remistilbud.

I de følgende runder blev troen på
et superresultat ikke mindre, for ef-
ter remis mod de tre IM'ere Mikkel
Antonsen,  Andreas Skytte Hagen
og Björn Ahlander fik han atter en
3-points sejr, over kvindelands-
træner Thomas Schou-Moldt.

I 7. runde kom så det første ne-
derlag, mod GM Nikita Maiorov,
Hviderusland, men før 8. runde mod
Christian Altenburg Eriksson stod
det klart, at en sejr alligevel ville
udløse en IM-norm uanset resultatet
i sidste runde. Det blev et opslidende
parti, men gevinst og IM-norm kom
i hus. Selv om det i slutrunden blev
nederlag til næsthøjest ratede i tur-
neringen, GM Oleg Korneev, Spa-
nien, understregede også dette parti,
at Martin Percivaldi fra at være en
talentfuld junior pludselig er blevet
seriøs IM-aspirant, for han forsva-
rede sig gennem 93 træk og havde
så sent som i 72. træk en studieagtig
mulighed for at holde partiet.

Oleg Korneev
Spanien (2594)
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Martin Percivaldi
Danmark (2246)

Sort har lige spillet 71... h4-h3.
72. Th6?

Men 72. Tc7!! holder remis! F.eks.
72... h2 73. Th7 Ka1 74.Ta7+ eller
72... Ka2 73. Ta7† Kb3 74. Tb7†
Kc2 75. Tc7† Kd3 76. Td7† Ke4

77. Td1 h2 78. Kg7. Svært at se – og
så efter mange timer ved brættet.
Med teksttrækket får Sort dronning
mod tårn, og stormesteren havde styr
på teknikken.
72... Kc2 73. Txh3 b1D 74. Th6 Kd3 75.

Te6 Kd4 76. Ke7 Df5 77. Tf6 Dg5 78.

Kf7 Ke5 79. Tg6 Dh5 80. Kg7 Kf5 81.

Tf6† Kg5 82. Ta6 De8 83. Ta5† Kf4 84.

Ta6 Dd8 85. Tf6† Kg5 86. Tf7 Dd4† 87.

Kh7 De5 88. Tg7† Kf6 89. Kg8 Dh5 90.

Tg1 Dd5† 91. Kh7 Dd3† 92. Kh8 Dd8†

93. Tg8 Dc7 0-1

Martin Percivaldi har spillet skak
siden han seks år gammel fik en
Chessmaster-computer i hænderne.
Året efter blev han medlem af Hille-
rød Skakklub, og med flere  fine pla-
ceringer i skoleskak, bl.a. en 1-3.
plads ved NM, viste han sig hurtigt
som en potentiel topspiller. I dag,
hvor han går i 9. klasse, spiller han
på tredjebrættet på klubbens hold i
XtraCon-Skakligaen, og mens hans
skaklige ambitioner er at blive IM
og måske på længere sigt også GM,
har han ingen planer om nogen sinde
at skifte klub.

Resultater og styrkefremgang
kommer ikke altid, når man venter
det. Martin Percivaldi havde trænet
og forberedt sig grundigt op til ung-
doms-EM i Porec, men da turnerin-
gen ikke blev den store succes for
ham, var han heller ikke voldsomt
optimistisk før starten i XtraCon
Grand Masters i Køge. Det ændrede
sig dog hurtigt, for efter en åbnings-
sejr med ratingfordel på næsten 400,
kom så følgende parti:

tre i Køge

Professionelle mestre løb med

topplaceringerne, men favoritten tabte til

den danske junior Martin Percivaldi.

�



�

�

... XTRACON GRAND MASTER

40 2016 /1/40

Martin Percivaldi
kommenterer:

Martin Percivaldi
Danmark (2246)

Alexandr Fier
Brasilien (2624)

Benoni / A61

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5!?

Interessant at Fier går ind i moderne
benoni.  Jeg havde ikke forventet det,
men jeg var alligevel en smule for-
beredt.
4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Sc3 g6 7. Lf4

Jeg valgte ikke at gå i noget skarpt
mod Fier, da han har gode forbere-
delser. Jeg tror, han var forberedt i
mit g3-system, hvilket også er skarpt.
7... a6 8. a4 Lg7 9. h3 0-0 10. e3 Te8

11. Sd2 Sbd7 12.Le2 Se5 13. 0-0 Sfd7

14. Lh2 f5 15. Te1 b6

Hertil blev der spillet meget hurtigt.
Stillingen er uklar, da begge spillere
pludselig kan skabe ubalance. F.eks.
er en af Hvids planer gennembrudet
med e-bonden. Hvis e3-e4 lykkes
for hvid, så kan det blive virkelig
farligt for Sort. Men hvis Sort har
kontrol over feltet og kan forberede
f.eks. b5, kan det også blive farligt
for Hvid.
16. Lf1!?

Forbereder e3-e4 og et træk, jeg godt
kan lide. En anden mulighed er 16...
Dc2, f.eks. 16... Sf6 17. Tad1 Dc7
(17... Ld7 18. Lxe5! Txe5 19. Sc4
Te8 20. Sxd6 Lxa4 21. Dxa4 Dxd6
22. Dc6!med bekvemt spil for Hvid)
18. Lxe5!? Txe5 (18... dxe5?! 19. e4
Kh8 20. Sc4 og fordel) 19. Sf3 Te7
20. Sg5 Ld7, som Hvid vandt i
Georgiev - Kovacevic, Vrnjacka
Banja 2010.
16... Sf6 17. Db3!

Min idé hjemmefra. Hvid sætter of-
test dronningen på c2, men det giver
mig et lille problem med at spille e3-
e4, da Sort efter afbytningen på e4
kan spille Lf5 og binde min springer
på e4. På feltet b3 derimod angriber
den på b6, og støtter bl.a e6 feltet,
som senere viser sig at have en stor
betydning. Herfra, kunne jeg ikke
huske mere af min forberedelse.
17... Tb8

Det her er så ulempen med dronnin-
gen på b3. Den kan have nogle pro-
blemer med b7-b5.
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18. Tad1

Jeg valgte at forberede alle brikkerne,
inden jeg åbnede med e4. Men 18.
e3-e4 ser faktisk bedre ud, da det
ikke giver Sort tid til at stabilisere
sin stilling.
a) 18... b5?! 19. exf5 Lxf5 (efter 19...
b4? 20. Se2! Lxf5 21. Sf4 kommer
springeren til e6, og den sorte stil-
ling kollapser) 20. axb5 axb5 21.
Lxe5 Txe5 22. Txe5 dxe5 23. Lxb5
med hvid fordel.
b) 18... fxe4 19. Scxe4 Sxe4 20. Sxe4
b5 21. axb5 (21. Sxd6?! ville have
været sjovt, hvis det virkede, men
21... Dxd6 22. f4 c4 23. fxe5 Dxd5
24. Df3 Dd4† 25. Df2 Dxf2† 26.
Kxf2 Le6 er godt for Sort) 21... axb5
22. Ta7 med lidt pres på Sort.
18... Sf7!

Et godt profylaktisk træk. Jeg havde
ikke set det, og havde forventet 18...
b5 19. axb5 axb5 20. Lxb5 (men ikke
20. Sxb5?, som giver Hvid proble-
mer efter 20... Ld7 21. Lxe5 Txe5
22. Lc4 Lxb5 23. Lxb5 Da5), hvor
der ikke er meget på færde. Men det
er jo næppe, hvad Fier ønskede sig.
19. e4

Nu med alle disse forberedelser er
det endelig tid til fremstødet!
19... fxe4?!

Trækket i sig selv er ikke en fejl.
Men det giver mig aktivetet, der kan
være farlig. Og Sort havde stærkt
modspil, nemlig 19... b5! 20. axb5
axb5 21. exf5 (bedre end 21. Lxb5
Ld7 22. Dc4 Lxb5 23. Sxb5 Sxe4
24. Sxe4 fxe4 med spil for Sort) 21...

Lxf5 22. Txe8† Sxe8 23. Te1 med
lige chancer.
20. Sdxe4 Sxe4 21. Sxe4

Efter dette træk brugte Fier godt 15
minutter. Sort er faktisk i store pro-
blemer, hvis han ikke finder det ene-
ste træk, der holder stillingen. Her
så jeg tre muligheder for Sort, og
troede, at jeg beholdt fordel, uanset,
hvad Sort spillede. Men computeren
fandt bagefter et fjerde og stærkere
træk.
21... Txe4?

Da 21... Se5 og 21... Lf5 ikke vir-
ker, hvad gør man så? Kvalitetesof-
feret er normalt i benoni, men i dette
tilfælde har Sort for mange svaghe-
der, bl.a på d6 og e6. Det utrolige
computertærk er 21... Ta8! Logisk
nok, da det dækker a6 og frigør lø-
beren, men for et menneske næsten
umuligt at rykke en brik tilbage til
det felt, den startede fra. Jeg tror
ikke, at nogen af os overhovedet kig-
gede på det træk. Efter 22. Te3 Lf5
23. Tde1 Lxe4 24. Txe4 Txe4 25.
Txe4 b5! er Sort fint med igen.
22. Txe4 Lf5?!

Ser logisk ud, men faktisk spilder
Sort bare tiden. Fier havde nok mis-
set mit næste træk, og ville nok have
spillet 22... b5, hvis han havde set
det. Hvid står dog overlegent efter
23. axb5 axb5 24. Te6! Lf8 25. Lf4
med både materiale og aktivitet.
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23. Te6!

Muligt pga. dronningen på b3. Fier
havde nok forventet, at jeg ville gå
tilbage med tårnet, så han kunne sætte
en springer på e5, og få lidt modspil.
Men tårnet på e6 kan ikke slås, og er
simpelt hen for stærkt. Hvids stil-
ling er totalt vundet her.
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23... b5 24. axb5 axb5 25. Tde1 Se5

Sort står alt for klemt, og er nødt til
at prøve at få noget aktivitet.
26. Lxe5 Lxe5 27. T6xe5!

Tårnet har gjort sit job, og nu fjerner
jeg den farlige løber, inden den vil
give mig problemer. Jeg fører nu
med en bonde.
27... dxe5 28. Txe5 Dd6 29. Dg3 Kg7

Her tilbød Fier remis. I mit hoved
afslog jeg tilbuddet meget hurtigt: ‘Ja,
han har 2600 rating, men hvor ofte
får man sådan en chance mod sådan
en spiller? Nej, så skal jeg ikke have
nogen remis.’ Min vurdering var
altså, at jeg stod til gevinst. Men
hvordan skal jeg vinde? Helt simpelt
er det ikke, for lige nu er min løber
passiv. Men jeg fandt...
30. Te7†!

Slutspillet med dronning + løber er
meget nemmere at vinde, fordi min
løber kan komme til live.
30... Dxe7 31. Dxb8 b4 32. Lb5!?

Dette træk er jeg glad for. Jeg ofrer
min bonde tilbage for at få aktivitet.
Men jeg kunne faktisk have afsluttet

hurtigere med 32. d6! De5 33. Dc7†
Kh6 34. g4! Le6 35. De7, hvor d-
bonden er for stærk og Sorts konge
i problemer.
32... De1† 33. Kh2 Dxf2 34. De5†!

Dette var min plan! Dronningen er
meget stærk, da den dækker mange
ting. Såsom bonden på b2, feltet e4
for hans løber, og diagonalen h2-b8.
34... Kh6 35. d6

Min d-bonde vil nu igen koste ham
en bonde.
35... Dd2 36. Dxc5 Le4 37. Lf1 Lf5 38.

De5 Ld7 39. h4?

Jeg havde fået den fine idé at spille
kongen til g3 for at bytte dronninger
på f4. Men problemet med 39. Kg3
er, at Sort kan spille 39... Dg5†, så
derfor først 39. h4. Men der er pro-
blem... I stedet var 39. Le2 Lc6 og
først nu 40. h4 klart vundet.
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39... Lc6?

Fier spillede dette meget hurtigt. Jeg
tror, at han så 39... Df2!, da han
trykkede på uret. Jeg havde glemt, at
han efter 40. Dg5† Kg7 41. De7†
kunne sætte imellem med 41... Df7!
Hvid har stadig fordel med 42. Dxf7†
Kxf7 43. Kg3 Ke6 44. Kf4, men der
er lang vej igen, og det kunne have
kostet mig et halvt point.
40. Kg3!

Der er ikke nogen skakker, og jeg
truer 41. Df4†. Sort bliver nødt til at
gå ud af diagonalen.
40... Dd1 41. Dg5† Kg7 42. De7† Kh6

Eller 42... Kg8 43. Lc4† Ld5 44. d7
og vinder.
43. Df8† Kh5 44. Df4! De1† 45. Kh3

Da Sort ikke kan parere matten, op-
gav Fier.
1-0

v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Viktor Korchnoi: ‘Jeg kvitterede
for den overraskelse, jeg fik inden
partiet, ved fuldstændig at over-
rumple Karpov i åbningen. Jeg an-
vendte en interessant idé af [Jacob]
Murey, som resulterede i en søn-
derknusende positionel fordel. Kar-
pov sad helt bleg og med tårer i øj-
nene.’

(‘Antischack’, 1981)

Anatolij Karpov: ‘Under matchen
[Merano 1981] lagde jeg mærke til,
at Korchnoi typisk undgik taktiske
forviklinger, selv om han tidligere
plejede at rose sig selv for sin evne
til præcise beregninger.’

(‘Chess at the Top’, 1984)

Danny King: ‘Skak vil altid have
en fremtid, uanset om det så bliver
på den ene eller på den anden måde.’

(Australasian Chess nr. 5, 2008)

Erik Holstein: ‘En glad [Niels] Hel-
veg [Petersen] var overrasket over,
at andre partier ikke havde krævet
Udenrigsministeriet. Han følte det
næsten, som når modstanderen over-
ser en oplagt gevinst ved skakbræt-
tet, så man selv får en uventet chance
for at vinde spillet.’

(‘Jelved’, 2005)

Asta Larsen: [... mor til Bent]: ‘Bent
gaar for meget op i det Skakvæsen.
Han faar for lidt frisk Luft, spiller
ikke Fodbold. Engang var han saa
flink til at svømme... den Gang vi
boede i Holstebro, lige op ad Fri-
luftsbadet...’

(Jyllands-Posten, 2. marts 1952)

Foto: Ruggero Percivaldi.

Martin Percivaldi – afslog remis og vandt over
stormester med næsten 400 mere i rating.
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Det er ved at blive en fast tradition at
Jonas og jeg spiller skak i Spanien
omkring nytår, og de seneste tre år
har vi holdt os til to gode opens i
Lorca og Roquetas. Begge byer lig-
ger i det sydøstlige Spanien, Lorca
lidt syd for Murcia, og Roquetas vest
for Almeria knap 200 km længere
mod syd. Flybilletter og hoteller er
billige, og det er fantastisk at komme
ned i lyset og solen på den tid af
året.

Jonas har spillet nogle af sine bed-
ste turneringer her. I 2013/14 blev
han som 9-årig mesterspiller efter de
to turneringer, og også sidste år gik
det rigtig godt. Jeg tror det skyldes
flere ting. Det gode vejr, gode spille-
forhold, god stemning og flinke folk,
men det vigtigste er nok, at vi kom-
mer lidt væk fra hverdagen og kan

koncentrere os helt om forberedelser
og partier.

Efter en nem gevinst i 1. runde
runde over en 12-årig pige med et
ratingtal på 1092 mødte Jonas 8 titel-
holdere (3 FM, 3 IM, 2 GM) og
scorede 5 af 8 mod dem. Det gav en
placering som nr. 10 blandt 128 og
opfyldte desuden kravet til IM-nor-
men.

Turneringsvinderen, den armen-
ske stormester Karen Grigoryan med
2602 i rating var med sine 8 point af
9 et helt point bedre end GM Josep
Martinez Lopez, Spanien, IM An-
drea Stella, Italien, og GM Dmitry
Svetushkin, Moldova. I slutstillin-
gen var Jonas placeret foran fem
stormestre og ti IM’ere. Selv slut-
tede jeg på 5 point på 40.-51. plad-
sen.

Vejen til IM-normen

1. runde: Jonas Bjerre – Cecilia
Parra Sanches (1092)  1-0.
Jonas vandt hurtigt en officer og der-
med partiet.

2. runde: FM David Martinez
Lopez (2351) – Jonas Bjerre  0-1.
Efter en fin åbning kom Jonas under
pres i midtspillet, men en fejl tillod
Jonas at komme tilbage, og slut-
spillet spiller han meget stærkt:
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Sort trækker!

31... Lf2 32. Tf3 Dxb6 33. Dxb6 Lxb6

34. Txf4 Ld4 35. Tf3 Te7!

Jonas var ikke helt sikker på, om det
kunne vinde, men mente at han stod
klart bedst og i hvert fald aldrig
kunne tabe det.
36. Ta3 f5! 37. e5 Txe5 38. g3 Te1†

39. Kg2 Tc1 40. Tb3 Txc2† 41. Kf1 b6

42. Se2 Lc5 43. Tfc3 Txc3 44. Txc3 Td8

45. Sf4 Td1† 46. Ke2 Th1 47. h4 Th2†

48. Kf1 Tf2† 49. Ke1 Txf4 50. gxf4 Lb4

51. Ke2 Lxc3 52. bxc3 Kf6 53. Kd3 Ke6

54. Kc4 Kd6 55. Kd4 a5 56. c4 h6! 57.

Kd3 Kc5 58. Kc3 h5 59. opgivet.

Hvid er i træktvang.
0-1

IM-norm til Jonas Bjerre

4a Ciudad de Lorca 2015

1 GM Karen H. Grigoryan, Armenien (2602/pr.2776) 8

2 GM Josep Manuel Lopez Martinez, Spanien (2535/pr.2610) 7

3 IM Andrea Stella, Italien (2413/pr.2593) 7

4 GM Dmitry Svetushkin, Moldova (2569/.pr.2593) 7

5 IM Latasa Jaime Santos, Spanien (2522/pr.2489) 6½

10 Jonas Bjerre, Danmark (2076/pr.2447) 6

48 Tavs Bjerre, Danmark (2064/pr.2198) 5

128 deltagere. 9. runder.

XXVII Villa de Rouquetas

1 GM Karen H. Grigoryan, Armenien (2602/pr.2716) 7½

2 WGM Tingjie Lei, Kina (2474/pr.2626) 7

3 GM Marc Narciso Dublan, Spanien (2548/pr.2616) 7

4 IM Jaime Santos Latasa, Spanien (2522/pr.2601) 6½

5 GM Momchil Nikolov, Bulgarien (2541/pr.2591) 6½

49 Jonas Bjerre, Danmark (2075/pr.2272) 4½

64 Tavs Bjerre, Danmark (2075/pr.2025) 4½

116 deltagere. 9 runder.

Af Tavs Bjerre

( [egen rating]/pr.[præstation])

Ciudad de L

Nytårsskak i Spanien gav ny dansk aldersrekord.
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3. runde: Jonas Bjerre – IM Anto-
nio Granero Roca (2410) 0-1.
Jonas kom udmærket ud af åbnin-
gen, men efter et par sløje træk i midt-
spillet blev stillingen meget svær.

4. runde: FM Paolo de Guavara
Pinto (2318) – Jonas Bjerre 0-1.
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Eller 7. Df3 0-0 8. Dxd5 e6 9. Dxc5
Dxg5, og Sort har godt spil for bon-
den.
7... Kxf7 8. Df3† Sf6 9. exf6 Lxf6

... med lille fordel til Sort. Jonas spil-
lede stærkt og vandt i 59 træk.

5. runde: Jonas Bjerre – IM Luis
M. Campos Gambuti (2431) ½-½.
I en stilling med T+L+S mod D lod
Jonas modstanderen slippe af sted
med en evig skak. Stockfish siger, at
Jonas havde stor fordel, men stillin-
gen var svær at bedømme.

6. runde: Og nu kom så...

GM Daniel H. Campora
Argentina (2458)

Jonas Bjerre
Danmark (2076)

Siciliansk / B21

1. e4 c5 2. f4 d5 3. exd5 Sf6 4. Lb5†

Ld7 5. Lxd7 Dxd7 6. c4 e6 7. dxe6

Dxe6† 8. De2 Sc6 9. Dxe6 fxe6 10. Sf3

Sb4!

Jonas har ofret en bonde for udvik-
ling og masser af spil mod Hvids
mange svagheder.
11. Kd1 Ld6 12. a3 Sd3 13. Kc2 Sxf4

14. d3 0-0 15. Lxf4 Lxf4 16. Sc3 Sg4!

17. Tae1 Se3† 18. Kb1 Tad8!

Holder presset og er meget stærkere
end 18... Sxg2 19. Txe6, og Hvid er
ovre det værste.
19. Te2 Txd3 20. g3? Lxg3! 21. Sg5

Ld6 22. Sxe6 Tf6 23. Sd8 Lf8 24. Sxb7

Hvid tror han er smart, men Jonas
har set længst.
24... Tb6

Truer både på b7 og c3.
25. Txe3 Txe3 26. Sd5

Tilsyneladende redder Hvid sig, men...
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Værsgo, slå bare på f7!

7. Sxf7

Turneringsvinder GM Karen Grigoryan stillede gerne op til fotografering sammen
med sensationsmanden (eller rettere drengen!) i Lorca, 11-årige Jonas Bjerre.

Lorca:

Jonas Bjerre blev mesterspiller for to år siden, og hans dengang
9 år og 5 måneder var en klar forbedring af aldersrekorden for 1900
i rating. På tre år var han steget i rating fra starttallet 1000, og med en
tilvækst på ca. 200 point om året i både 2014 og 2015 var tempoet
ikke sat væsentlig ned.

Men en præstation på IM-niveau tæt på 2450  i en alder af 11 år
og 6 måneder var alligevel uventet og en klar forbedring af Mads
Andersens rekord, der blev noteret i 2009, da vor nyudnævnte
stormester var 14-år gammel. Filip Boe Olsen satte med sine 12 år
i 2015 aldersrekord som den yngste FIDE-mester, men Jonas fylder
først 12 år den 26. juni 2016, så også den rekord kan han jagte.

Siden den første Lorca-turnering i 2013 har Jonas Bjerre spillet ca.
250 ratede partier, og han træner med IM Klaus Berg i Chess House
en gang om ugen og ved ungdomslandsholdets samlinger. Hjemme
læser han Jusupovs bøger, åbnings- og slutspilsbøger og bruger
ChessBase og Stockfish. Alt i alt bliver det til 10-30 timers skak om
ugen, men foruden at passe skolen i 5. klasse er der også tid til at
være en målfarlig midtbanespiller på førsteholdet Ry Fodbold U12 –
og at spille lidt trommer!

www. clubajedrezlorca.com/

torneo/
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26... Td3! 27. Sa5

Efter 27. Sxb6 axb6 er Sb7 fanget.
27... Ta6 28. Sb7 Tb3 0-1

7. runde: GM James Plaskett
(2440) – Jonas Bjerre ½-½.
Plaskett havde åbenbart fået stor re-
spekt for Jonas og skulle ikke nyde
noget, for da de krævede 15 træk var
nået, og Plaskett ikke havde opnået
nogen fordel, skyndte han sig at til-
byde remis. Det havde Jonas ikke
noget imod.

8. runde: Jonas Bjerre – IM Ruslan
Soltanici (2409) ½-½.
Jonas kom til at stå en smule presset
efter åbningen og gav en bonde, men
fik reddet remis i slutspillet.  Det var
faktisk først nu, det gik op for os, at
der var chance for IM-norm, det hav-
de vi ikke skænket en tanke. Vi fik
travlt med at undersøge reglerne, var
der ikke noget med, at man kan op-
justere en af modstandernes ratingtal?
Lige før urene blev sat i gang, lå det
fast: Jonas skulle have en remis, el-
lers var der ingen norm.

9. runde: FM Pere Garriga Cazorla
(2403) – Jonas Bjerre ½-½.
Ikke helt let med sort mod en meget
stærk modstander, men Jonas gik
frisk til sagen, ofrede (nok lidt ukor-
rekt) en bonde, og så havde mod-
standeren set nok og modtog remis-
tilbuddet.

Jonas fik altså IM-normen i hus og
dertil 162 gode Elo-point. I Roquetas
Open vandt han i 1. runde over IM
Sam E. Collins, Irland (2459), men
satte så tempoet noget ned og nøje-
des med 4½ af 9 og en ratinggevinst
på 86 point.

... IM-NORM TIL JONAS BJERRE

Vi var 11 danskere, der deltog i det
25. senior VM i Acqui Terme i Nord-
italien 10.-21. november. Størst for-
ventninger knyttede vi til vor eks-
VM Jens Kristiansen. Med en før-
steplads i 2012 og en andenplads i
2013 og en seedning som nr. 10 i
50+ håbede vi igen på en ny toppla-
cering.

En dårlig start slukkede imidlertid
alle forhåbninger, så selv med en god
slutspurt blev det kun til en place-
ring som nr. 20, men altså blandt ti

år yngre modstandere, end da han
vandt VM 2012 i det fælles 60+
mesterskab.

Der blev kåret hele fire verdens-
mestre i år. Ved det første Senior-
VM tilbage i 1991 vandt Vassily
Smyslov, som havde haft den ‘rig-
tige’ VM-titel i 1957-58. Siden har
også verdensstjerner som Geller,
Taimanov, Vasjukov og Korchnoi
vundet senior-VM.

Til og med 2013 spilledes senior-
VM kun i to rækker, åben række og

VM for seniorer

Af Bent Sørensen

www. scaccomattissimo.it/

seniores2015/

1 GM Predrag Nikolic, Bosnien (2603) 9½

2 GM Eduardas Rozentalis, Litauen (2553) 9

3 GM Georg Mohr, Slovenien (2443) 8½

20 GM Jens Kristiansen, Danmark (2420) 7

43 FM Flemming Bo Larsen, Danmark (2171) 6

1 GM Vladimir Okhotnik, Frankrig (2442) 9½

2 GM Anatoly Vaisser, Frankrig (2505) 8½

3 GM Viktor Kupreichik, Hviderusland (2369) 8

26 FM Bent Sørensen, Danmark (2151) 7

28 FM Jørn Sloth, Danmark (2311) 7

41 FM Jørgen Jørgensen, Danmark (2212) 6½

44 Jens Kølbak, Danmark (2227) 6½

66 FM Jørgen Hvenekilde, Danmark (2077) 6

68 Pouelsten Holm Grabow, Danmark (2123) 6

77 Niels Lauritsen, Danmark (2109) 6

110 Poul Erik Nørgaard Olesen, Danmark (2024) 5

1 WGM Galina Strutinskaia, Rusland (2227) 6

2 WGM Marina Makropoulou, Grækenland (2155) 6

3 WFM Petra Schulz, Tyskland (2094) 6

14 Margarita Baliuniene, Danmark (1834) 4

1 GM Nona Gaprindashvili, Georgien (2299) 7

2 WGM Tamar Khmiadashvili, Georgien (2029) 6½

3 WIM LudmilaTsifanskaya, Israel (2077) 6
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Jørn Sloth

Dansk deltagelse i tre af fire rækker.

Foto: Pou
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kvinderække, men sidste år var der
premiere på aldersopdelingen, så
både mænd og kvinder spiller i to
grupper for 65+ og 50+.

I åben række 65+ var der efter
min mening kun to tidligere verdens-
stjerner. Evgeni Vasjukov og Juri
Balasjov var i 60’erne i den sov-
jetiske top. Den nu 82-årige Vasju-
kov blev senior-VM i 1995. Trods
fin form kunne han dog ikke gen-
tage succesen med 20 års mellem-
rum, men både han og Balasjov
sluttede i præmierækken.

I åben række 50+ var den tidli-
gere jugoslaviensmester Predrag
Nikolic topnavnet, og i kvindernes
65+ Sovjetunionens suveræne ver-
densmester for kvinder 1962-1978,
Nona Gaprindashvili, som nu stiller
op for Georgien (og som det vin-
dende Europa Cup kvindehold
‘Nona’ er opkaldt efter).

Åben række
Senior-VM i 65+ blev Vladimir
Okhotnik. Han vandt meget overbe-
visende. Otte gevinster og tre re-
miser. Han førte gennem hele turne-
ringen. Han har spillet flere turne-
ringer i Danmark. Vandt bl.a. Lar-
sens Nordjyske Mindeturnering
2014 og har sagt ja til at forsvare 1.
pladsen i Aalborg til oktober.

Ser man på præmierækken, be-
mærker man, at de alle er opdraget i
den sovjetiske skakskole. Under me-
daljeoverrækkelsen var det ganske
vist Marseillaisen, der blev afspil-
let. Okhotnik bor i Frankrig, men er
født i Ukraine.

Vi otte danskere i Åben 65+ im-
ponerede ikke. Vi eksporterede rating
via Italien. Kun en enkelt scorede
over forventning, så det er en myte,
at seniorturneringer er stedet, hvor
der kan tjenes lette ratingpoint. Jeg
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opnåede at blive bedst placerede dan-
sker som nr. 26 tæt fulgt af Jørn Sloth
som nr. 28.

De manglende skaklige resultater
til trods havde vi en dejlig turnering.
Vi hygger os med vore skandinavi-
ske venner. Vi udgør sammen med
de vesteuropæiske seniorer hoved-
parten af deltagerne. Vi savner en
stærkere østeuropæisk deltagelse.
Hovedforklaringen er, at deres
pensionsforhold er dårlige end vo-
res. Og så forværres det af, at det er
dyrt at deltage. Indskuddet er stort,
dyre hoteller, hvor vi skal bo. Under
turneringen dannede vi en lille
gruppe, der forbereder et brev til
FIDE og ECU, hvor vi ønsker æn-
dringer af betingelserne. Vi tror, vi
som deltagere i turneringerne kan
påvirke beslutninger. Vi må erkende,
at vore forbund ikke har stor gen-
nemslagskraft i vore internationale
organisationer.

Senior-VM i Åben 50+ blev ra-
tingfavoritten GM Predag Nikolic
fra Bosnien-Hercegovina verdens-
mester. Hans sejr var overbevisende
med 9½ points af 11.

Bent Sørensen
Danmark (2151)

Craig Pritchett
Skotland (2334)

Engelsk / A30

1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4. Lg2 Lb7

5. 0-0 c5 6. Sc3 Le7 7. Te1 d6 8. e4 a6

9. d4 cxd4 10. Sxd4 Dc7 11. Le3 Sbd7

12. Tc1 0-0

Vi er havnet i en pindsvineopstilling.
Min modstander er en kender, og
jeg må indrømme, at han er mig over-
legen i den skyggeboksning, der fore-
går i næste fase af partiet.
13. f3 Tac8 14. Lf1 Tfe8 15. Dd2 Se5

16. Df2 Db8 17. Sa4?

Derude har springeren ikke noget at
gøre.
17... Sfd7 18. b3 Ld8 19. Tcd1 Lc7 20.

Le2 La8 21. Sc3 Sf6 22. Ld2 h6 23. Lf1

Ld8?

Her skulle der spilles 23... b5 fulgt
af Lb6.
24. h3 b5 25. f4 b4 26. Sa4 Sg6 27.

Lg2 e5 28. f5 exd4 29. fxg6 fxg6 30.
følger med i partier af 65+ kollegerne Jan Rooze, Belgien, og GM Juri Balasjov, Rusland.

elsten Holm Grabow.
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Dxd4 Lc6 31. Lf4 Lc7 32. Kh2 Tcd8 33.
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Her er den kritiske situation. Jeg har
overlevet indtil nu, men står i under-
kanten.
33... Lxa4??

Der skulle spilles 33... dxc5 34.
Dc4† Kh7 35. Txd8 Txd8 36. e5
Lxg2 37. exf6 Lxf4 38. Dxf4 Dxf4
39. gxf4 Lc6 40. Sxc5 gxf6 41. Te7†
Kg8 42. Te6 Td2† 43. Kg1 Lb5.
Her får jeg gevinsten foræret, og jeg
tager imod gaven.
34. cxd6!

Et vigtigt mellemtræk. Løberen må
gerne stå i slag i et par træk.
34... Lb6 35. Dc4† Kh7 36. d7 Te5 37.

bxa4 Lc7 38. Te3 Txd7 39. Txd7 Sxd7

40. Lxe5 Lxe5

Røgen har lagt sig. Jeg har en kvali-
tet og en bonde i overvægt. Der er
kun tekniske problemer tilbage.
41. Dd3 Sc5 42. Dc2 Dd6 43. Lf1 Dd4

44. Tf3 a5 45. Kg2 h5 46. h4 Dd6 47.

Lc4 Lf6 48. Lf7 De5 49. Dc4 De7 50.

Ld5 Kh6 51. Dc1† Kh7 52. Df4 Sxa4

53. Db8 Dd8 54. Dxd8 Lxd8 55. Tf8 Lf6

56. Lg8† Kh6 57. Lb3

Jeg fik ikke lov at sætte mat på h8.
En heldig sejr. Jeg udnyttede den
chance, jeg fik.
1-0

Kvinderækken
Senior-VM i 65+ blev vundet af
skaklegenden Nona Gaprindashvi-
li, Georgien, med 5 gevinster og 4
remiser.

Der var kun ti deltagere i 65+ grup-
pen, hvorfor de kun spillede 9 run-
der. Også 50+ gruppen med 17 del-
tagere nøjedes med 9 runder, og med
det ulige antal fik halvdelen af spil-
lerne endda kun 8 partier på de 12
dage.

Det var vor danske deltager Mar-
garita Baliuniene ikke tilfreds med.
Hendes spillelyst er stor, og hun
kæmpede bravt. Seedet som nr. 15
af 17 er 4p af 9 et pænt resultat, men
hun havde stillinger til flere points.

Det er første gang, vi er repræ-
senteret ved kvinde-VM. Margarita
er opvokset i Litauen. Hun deltog i
sovjetmesterskabet i 1977 for kvin-
der under 18 efter at have vundet det
litauiske mesterskab. Efter en læn-
gere skakpause er hun nu meget ak-
tiv og medlem af skakklubben Evans
i Vejle.

Der var stor jævnbyrdighed i top-
pen af rækken. Fire endte på lige med
6 af 9. Korrektionsberegningen gav
WGM Galina Strutinskaja, Rusland,
VM-titlen. Alle hendes tre konkur-
renter repræsenterede forbund uden
for det tidligere Sovjet, Grækenland,
Tyskland og Østrig, men det varer
nogle år, inden de unge kinesiske
kvinder vil dominere denne række.

Margarita Baliunieni
kommenterer:

Det var ikke en god turnering for
mig, selv om jeg vandt nogle ra-
tingpoints. Men der var dog gode
partier imellem, bl.a. mod Margalita
Tandashvili i 4. runde. Skønt hun
ikke var favorit i turneringen, er det
altid en udfordring at møde en kvin-
delig skakspiller fra Georgien.

Margarita Baliunieni
Danmark (1834)

Margalita Tandashvili
Georgien (2002)

Engelsk / A5

1. d4 Sf6 2. c4 a6 3. Sc3 c5 4. dxc5

Hovedvarianten er 4. d5, men jeg
bestemte mig for at spille noget an-
det.
4... e6 5. e4 Dc7 6. Le3 Lxc5 7. Lxc5

Dxc5 8. Sf3 d6 9. Le2 0-0 10. 0-0 Dc7

11. Tc1 De7 12. Dc2 Sc6 13. a3 Ld7

14. Tfd1 Tfd8 15. b4 Tac8 16. Db2 Se8

17. b5 Sb8 18. Db4 Kf8 19. Sd2 e5 20.

Sb3 Le6 21. a4

Bedre var 21. Sd5
21... g6

22. Sd5 Lxd5 23. cxd5 f5 24. Sa5
axb5 25. Dxb5 Txc1 26. Txc1 Td7
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27. Tc8 Sa6 28. Sxb7 Txb7 29. Dxa6

Tb1† 30. Lf1 Dd7 31. g3 Ta1 32. Ta8

fxe4 33. Kg2 Df5 34. Le2 Ta2 35.

Dxd6† Kg7 36. Txe8

36. Ta7† var bedre, men vi var begge
i tidnød. Jeg besluttede at spille sik-
kert med to ekstra bønder i slutspil-
let.
36... Txe2 37. Dxe5† Dxe5 38. Txe5

Og Hvid vandt uden besvær efter 63
træk. 1-0
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Margarita Baliunieni,
som er opvokset i

Litauen, i snak med
sølvvinderen i Åben

række 50+, Litauens
stærkeste spiller

gennem en
menneskealder,

Eduardas Rozentalis.
De har spillet på hold

sammen og kender
hinanden helt fra

juniortiden.

Foto: Pouelsten Holm Grabow.

... VM FOR SENIORER
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Internet www.skaksalg.dk • Email sales@skaksalg.dk • Telefontid bedst hverdage 10-14 • Tlf. 61 13 64 60

Dansk Skaksalg

Dansk Skaksalg søger en eller flere ulønnede
praktikanter eller frivillige til at hjælpe med Web/Sociale medier

1 praktikant til at arbejde med web præsentation
Du skal sikre, at menustrukturen er logisk opbygget for relevante kundesegmenter.Plus sikre at eksisterende produkter er påført et pænt coverfoto, link til pdf excerpts ogen sigende varetekst. Et vist kendskab til skakterminologi er et krav.
Der arbejdes dels i vort økonomisystem Winkas og dels i det tilhørende web-modul.

1 praktikant til at arbejde med de sociale medier
Vi har i dag en facebook-side, hvor der i skiftende og ikke planlagt tempo læggesnyheder ud. Men vi mangler dig til udvikle en gennemarbejdet strategi for, hvordan viudnytter de sociale medier på en måde, så det giver forretningsmæssig værdi.
Det forventes også at du i praktikperioden vedligeholder de valgte sociale medier.

Læser du på en relevant uddannelse, kan forløbet oprettes som en praktikplads. Ønskerdu at arbejde som frivillig for at opnå praktisk erfaring til dit CV, er detteogså velkomment. Det kan også tænkes, at du er blevet senior, og søger en relevanthobby.

Arbejdet tænkes primært at foregå fra egen bopæl/studiemiljø, men med jævnligcoaching kombineret med vores anden rejseaktivitet. Hvorfor bopæl/studieplads iNordjylland ikke er et krav.

Stillingerne er ulønnede, men der tilbydes omkostningsdækning og dækning aftlf./internet efter skattelovens rammer.
Ansøgningsfrist per mail: søndag den 28. februar. Hele annonceteksten findespå www.skaksalg.dk.

Kontakt: Ole Knudsen, sales@skaksalg.dk eller mobil 61 13 64 60.

Ole Knudsen

Vi er Dansk Skak Unions egen specialforretning,
der sælger skakbøger, brikker, brætter, ure og andet
tilbehør til både spillere, klubber, institutioner og
private. Det er vi stolte af og vil leve op til ansvaret.

Besøg os på www.skaksalg.dk eller på , hvor nye produkter vil blive præsenteret.
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I New In Chess Magazine, #6 2013
anmeldte Hans Ree kongegambit-
bogen af Shaw bog og forklarer, at
varianten stammer fra nogle artikler,
som ‘L.Q. Quaade’ sendte fra Orin-
ge ved Vordingborg til Deutsche
Schachzeitung i 1882 og 1883. Ree
havde fundet frem til, at Oringe var
et sindssygehospital uden for Vor-
dingborg, og spekulerer, at det var
grunden til følgende korte svar i
læserbrevssektionen af Deutsche
Schachzeitung 1882, (side 360):

‘Oringe per Vordingborg, 3./10.

(L.Q.). Sie schlagen im Königs-

gambit nach 1 e4 e5 2 f4 ef 3 Sf3

g5 den Zug 4 Sc3 vor. Derselbe

wird sicherlich, und vielleicht

nicht unvortheihaft, in

Anwendung gebracht werden

können, doch bedarf er einer

gründlichen Untersuchung.’

Her optræder altså initialerne L.Q,
altså L. Quaade.

Aktiv skaklæser
Året efter var der flere breve fra
Quaade i Deutsche Schachzeitung.

Februar 1883, side 64:

‘Oringe, 20./12. (L.Q.). Prüfung

der uns freundlichst mitgetheilten

Varianten müssen wir uns

vorbehalten.’

Juli 1883, side 223:

‘Oringe (Capt. L.Q.). Eine

Ueberarbeitung Ihrer Vorschläge

ist bereits von Herrn Dr. C.

Schmid in Dresden vorgenommen

worden. Sie müssen sich aber mit

der Veröffentlichung noch so

lange gedulden, bis wir Raum

dafür gewinnen.’

Her omtales altså kaptajn L.Q, dvs.
kaptajn L. Quaade, hvis varianter er
sendt videre til C. Schmid som pub-
licerede sine resultater i 1884 i
Deutsche Schachzeitung med føl-
gende redaktionelle indledning:

Hvem var

denne Quaade?

Nærværende artikel er et barn af
sommerens Politiken Cup i Helsin-
gør, hvor Jens Kristiansen og jeg
endnu en gang faldt i snak over te-
maet kongegambit og spørgsmålet,
‘hvem var denne Quaade?’

Quaade-gambitten 1. e4 e5 2. f4
exf4 3. Sf3 g5 4. Sc3 er en af de
museumsåbninger, der i nyere tid har
fået en mindre renæssance, særligt
efter John Shaws bog om konge-
gambit udkom i 2013 (se partiet Jen-
sen - Svane sidst i artiklen). Både
Karsten Müller og Simon Williams
har siden da udgivet videoer om den
for Chessbase.

Ifølge Oxford Companion to
Chess er 4. Sc3 navngivet efter en
hollandsk søkaptajn D.L. Quaade:

Oxford Companion to Chess

(2. udgave 1992), side 328.

Af Michael Agermose Jensen
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Quaade-

gambitten

1. e4 e5 2. f4 exf4

3. Sf3 g5 4. Sc3
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Her nævnes Quaade altså som kap-
tajn a. D. L. Quaade, og vi ser hvor
Oxford Companion to Chess har fået
sine initialer fra. Skakhistorikeren
Edward Winter citerer Henk Smout
for opklaringen: a. D. betyder außer
Dienst, altså pensioneret.

Thomas Niessen citeres i Edward
Winters Chess Notes for dette om
Quaades nationalitet:

Since Oringe and Vordingborg
are part of the Danish region Zea-
land (Sjælland), it is surprising that
Quaade is called Dutch by the
‘Oxford Companion to Chess’ and
other sources. The earliest reference
to ‘Dutch’ that I have found is on
page 510 of the seventh edition of
Schallopp’s ‘Handbuch des Schach-
spiels’ (Leipzig, 1891).

13.9.1906). Hans forældre var ifølge
stamtræet på www.geni.com Georg
Joachim Groothschilling Quaade og
baronesse Carolina Amalia Selby.
Familienavnet Quaade stammer så-
ledes fra Sydslesvig.

Helbredelsesanstalten for sinds-
syge i Oringe ved Vordingborg blev
bygget i 1856 og havde plads til 120
patienter.

sin død i 1906. Under sin indlæg-
gelse sendte han i 1882-3 en række
breve med analyser af trækket 4. Sc3
til Deutsche Schachzeitung. Da vi
ikke har disse breve, er det svært at
opklare, hvilke varianter, det var,
Quaade analyserede. Minckwitz, der
var redaktør, videresendte varian-
terne til E. Schmid, der offentlig-
gjorde resultatet af sine analyser i
samme tidsskrift i 1884 og 1886
med reference til Quaade.

Oringe er i Bilguer blevet til Orinje
og derfra måske blevet forbundet
med Oranje, der som bekendt hen-
viser til Holland, men Quaade var
altså dansk og træder dermed ind i
række af danske skakspillere der har
lagt navn til åbningsvarianter: From,
Møller, Krause, Larsen. Den be-
slægtede variant 1. e4 e5 2. f4 exf4
3. Sf3 g5 4. d4 g4 5. Se5 (eller 5.
Sc3) er i øvrigt opkaldt efter Søren
Anton Sørensen (1840-1896), med-
redaktør af Nordisk Skaktidende, og
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. d4 efter Krause.

Patienten og lægen
Et besynderligt sammentræf er, at
Orla Hermann Krause (1867-1935)
var læge på Oringe, hvorfra han som
Quaade sendte sine analyser til ty-
ske skaktidsskrifter. Krause tog
embedseksamen som læge med spe-
ciale i psykiatri i 1892. Han blev i
1901 ansat som 1. reservelæge på
Oringe og 1920 afdelingslæge indtil
sin pension i 1932.

Krause og Quaade var således
begge på Oringe i perioden 1901-
1906. Vi slutter derfor med spørgs-

Nu er vi altså på sporet af en dansk
skakspiller med efternavnet Quaade,
der befandt sig i Oringe ved Vor-
dingborg i 1884.

Winters bud på personen er den
danske søkaptajn Louis Magnus
Johan Christian Carl Quaade (Hel-
singør 7.3.1825 – Vordingborg

En søgning på Quaades navn
på www.danishfamilysearch.
dk fik brikkerne til at falde på
plads. Som det ses af doku-
mentationen nederst på disse
sider, var Quaade ved folke-
tællingen i 1880 altså indlagt
på Oringe som patient nr 913
med diagnosen sindssyge.

Dansk søkaptajn
Tilbage står følgende fakta om denne
Quaade:

Louis Magnus Johan Christian
Carl Quaade var en dansk søkaptajn
født 1825 i Helsingør. Han blev før
1880 indlagt som patient nummer
913 på anstalten Oringe ved Vor-
dingborg, hvor han befandt sig til

Deutsche

Schachzeitung,

1884.

Bilguer 7. udgave (1891), side 510.

Anstalten ved Oringe.
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målet om de kendte hinanden: Vid-
ste den unge dr. Krause, at der blandt
patienterne på Oringe var en seriøs
skakanalytiker? Og vidste den ald-
rende Quaade, at en af stedets læger
var skakmesteren og teoretikeren
O.H. Krause?

Partier med varianten
I Politiken Cup 2011 fik jeg lejlig-
hed til at spille Quaade-gambitten to
dage i træk. Følgende parti fra 4.
runde er også med i Shaws bog og i
Müllers Chessbase artikel.

Michael Agermose Jensen

Rasmus Svane

Quaade-gambit / C37

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 g5 4. Sc3 Lg7

Runden før havde jeg mod Tom
Rydström fået lov til at spille tårn-
offervarianten 4... g4 5. Se5 Dh4†
6. g3 fxg3 7. Dxg4 g2† 8. Dxh4
gxh1D 9. Dh5! med hvid fordel, og
Sort opgav efter 9... Sh6 10. d4 Sc6
11. Lxh6 Sd8 12. Lg5 d6 13. Lxd8
dxe5 14. Dxe5†. Man kunne også
overveje 5. Lc4 se Motzko-Marco.
5. d4 d6 6. g3 g4 7. Sh4 f3 8. Le3!

En forbedring i forhold til Glazkovs
8. Lf4.
8... Se7 9. Dd2 Sg6 10. Sf5

John Emms’ anbefaling i Play the
Open Games as Black.
10... Lxf5 11. exf5 Se7 12. Lg5
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12... f6

I kommentatorlokalet kiggede de på
12... Sd7 for at sætte en brik på f6.
Hvid har flere gode svar, 13. h3 el-
ler 13. 0-0-0 Sf6 14. Lxf6! Lxf6 15.
Se4. 12... h6 besvares stærkt med

13. f6, og 12... Dd7 besvares ligele-
des med 13. f6! f.eks. 13... Lxf6 14.
Lxf6 De6† 15. Se4!, og springeren
er forgiftet: 15... Dxe4†? 16. Kf2
med dobbelttruslen 17. Lxh8 og 17.
Te1.
13. Lh6!?

Den egentlige nyhed. Jeg vidste, at
13. Lf4 var ok for Hvid, men fik ved
brættet denne idé.
13... Sxf5 14. Lxg7 De7† 15. Kf2 Dxg7

16. Te1† Kd8 17. Sd5

Meget bedre end at få løberen i spil.
Springeren skal til f4, og samtidig
pareres Sorts trussel Dh6.
17... Sc6 18. Sf4!

Nu kan 18... Sxd4 besvares med 19.
c3.
18... Dh6? 19. Ld3

Én fejl, og Sorts stilling er allerede
tabt, da Sd4 stadig besvares med c3.
19... Sce7
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20. Txe7! Kxe7 21. Lxf5 Kf7 22. Le6†

Et lille mellemtræk, inden der høstes
på g4.
22... Kg7 23. Lxg4

Sort opgav. Truslen 24. Sh5† vin-
der konge eller dame.
1-0

Hvid i det næste parti er en ung tysk
junior, der var FM, da partiet blev
spillet i Vlissingen 2009. Nu er han
IM med en GM-norm. Sort behøver
ingen introduktion.

P. Zelbel

Alexander Beljavskij

Quaade-gambit / C34

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 d6

Fischers forsvar, men g7-g5 kom-
mer om lidt. Hvids næste træk er
usædvanligt, men ideen er at spille
Quaades variant.
4. Sc3 Sc6 5. d4 g5 6. g3 g4 7. Sh4 f3

8. Le3
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Stillingen minder meget om Jensen -
Svane, men Sort udnytter nu, at der
ikke er spillet Lg7, og valgte...
8... Le7 9. Dd2! h6

Efter 9... Lxh4 10. gxh4 Dxh4† 11.
Lf2 Dh6 12. Dxh6 Sxh6 13. Sd5
har Hvid god kompensation for bøn-
derne.
10. 0-0-0 Lg5 11. Lb5!?

11. Kb1 beholdt damerne til festen.
11... Lxe3 12. Dxe3 Dg5 13. Sd5

Sge7?! 14. Sf5 Lxf5 15. exf5 0-0-0 16.

Dxg5 hxg5 17. Se3

... HVEM VAR DENNE QUAADE?

Alexander Beljavskij.Rasmus Svane.
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Kilder:

Tak til Jens Kristiansen for værdifulde kommentarer til artiklen,
og til Søren Bille Bossov fra Psykiatrisk Museum Oringe.

Emil Schallopp (red), Handbuch des Schachspiels, 7. udgave 1891

Hooper og Whyld, Oxford Companion to Chess, 2. udgave Oxford 1992.

John Shaw, The King’s Gambit. Quality Chess 2013.

Hans Ree, ‘Something will turn up’, New In Chess Magazine, nr. 6. 2013.

Edward Winter, Chess Notes (8589), 5. Marts 2014.

Karsten Müller, ChessBase Magazine 162, 2014.

Vordingborg lokalhistoriske arkiv.

Skakbladet nr 10, 1935.

www.danishfamilysearch.dk/census1880/sogn2966/
surnamelist/?sname=Quaade

www.danishfamilysearch.com/census1906/sogn2966/
surnamelist/?sname=Krause

www.geni.com
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Hvid har en fin stilling og herfra blev
Sort nedspillet.
17... Sb4 f6! Sed5 19. Sxg4 Sxa2† 20.

Kd2 Sab4 21. c3 c6 22. Lc4 Sc6 23.

Lxd5 cxd5 24. Ke3 Sc7 25. Kxf3 Tde8

26. Tde1 Te6 27. Txe6 fxe6 28. h4 Kd7

29. Rh2 gxh4 30. Txh4 Tf8 31. Th7†

Kc6 32. Kf4 Se8 33. f7 Kd7 34. Ke3 Sc7

35. Sf6† Ke7 36. Sg8† Kd7 37. g4 e5

38. g5 Se6 39. g6 1-0

Et parti fra de gamle dage. Ceske
Tesin 1906. Hvid er amatør i en
simultanforestilling. Sort en kendt
stormester, der blev nr. 3 ved gam-
bitturneringen i Wien 1903 og skrev
turneringsbogen.

Motzko

Marco

Quaade-gambit / C37

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 g5 4. Sc3 Lg7

5. Lc4 g4 6. d4 gxf3 7. Dxf3 Sc6 8. Lxf4

Sxd4
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9. Lxf7†! Kxf7 10. Dh5† Kf8 11. 0-0 Sf6

12. Lg5

Nu skulle sort svare 12... d6, og der-
for var 12. Le5! mere overbevisende
som i Furhoff - Kallgren, Stockholm
1994.
12... Kg8? 13. Txf6 Lxf6 14. Tf1 1-0

Georg Marco (1863 – 1923).

De tabte

til Quaade-

gambitten...

K-skak

Computerfrit
Veteran DM 2014

Slutstilling:  1. Henning Larsen,
Aars 5, 2. Erling Møller Nielsen,
Karby 3½, 3. Bent Skov, Højslev
og Kaj Hansen, Søndersø 2½,
5. Poul Andersen, Middelfart 1,
6. Ejnar Møller Kristensen,
Esbjerg ½.

Peter Lindegaard

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

KØBES

Arbejderskak årgang 1931-34
og 1969. – Claus Andersen,
macfreak@vip.cybercity.dk.

SÆLGES

Jerzy Gizycki: Den store Skak-
bog 150 kr., Jens Enevoldsen:
Verdens bedste skak 225 kr.,
Bjørn Nielsen og Alfred Kri-
stensen: Alt om Skak (fra 1943,
slidt i ryggen) 100 kr., Jens Ene-
voldsen: Midtspillet (1943) 50
kr., Curt Hansen, vor nye stor-
mester 150 kr., Arbejderskak,
23 årg. fra perioden 1935-67,
2000 kr. – Claus Andersen,
macfreak@vip.cybercity.dk.

CXU Nytår

Den traditionsrige nytårsturnering
i ØBRO havde 64 deltagere, som
skulle gennem 7 runder på 4 dage
mellem jul og nytår. Topseedede
GM Henrik Danielsen, Island,
snublede i 2. runde over junior-
talentet Rasmus Thøgersen, og da
han siden også tabte til feltets an-
den stormester, Jonny Hector,
Sverige, sluttede han langt nede
i tabellen. Vindere blev Hector
sammen med IM John Arni Nils-
sen begge med 6 point af 7, et halvt
mere end overraskelsen Jan Nor-
denbæk på tredjepladsen.
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Af Tavs Bjerre

U-VM blev afholdt i et stort hotel-
kompleks i Halkidiki i Grækenland
i slutningen af oktober. Vejret var
dejligt det meste af tiden, strålende
sol og ret varmt, hotellet og maden
glimrende. Der var ca. 1600 delta-
gere fra hele verden samlet, grup-
perne var fordelt på tre spillesteder,
som lå i gåafstand fra hotellet. I det
største, hvor de fleste af danskerne
var placeret, sad der knap 1000 spil-
lere, men forholdene var fine, og alt
fungerede upåklageligt.

På rundedage var der forberedelse
fra klokken ti til tolv. Efter frokost
afslapning, badning eller fodbold, og
klokken halv tre fulgtes vi til run-
den. Efter runden kom spillerne til-
bage på hotellet, hvor vi sammen
kiggede på partierne.

Hård konkurrence
Flere af vores spillere gjorde det
glimrende undervejs, men som sæd-
vanlig manglede der det sidste i at
komme helt til tops. Det er meget
svært, konkurrencen er benhård, og
specielt spillerne fra det tidligere
Sovjetunionen imponerer. De kom-
mer jo fra lande med stolte skaktradi-
tioner, træner hårdt og får stor støtte.

Mange delegationer har en eller flere
stormestre med til at hjælpe med
forberedelser og analyse. Det er
urealistisk at have forventninger om,
at vi skal kunne gøre os gældende i
toppen på de betingelser. Men vi kan
selvfølgelig lære rigtig meget af at
være med.

Topscorer for Danmark blev Jo-
nas Bjerre i U12 med 7 point. Jonas
fik gennemgående gode stillinger,
men mistede i et par tilfælde oriente-
ringen i kritiske situationer, og han
mangler nok lidt mere robusthed for
at nå helt op. Nicolai Kistrup, U14,
spillede rigtig godt, mødte en del
højere ratede modstandere, scorede
6½ point og havde endda stillinger
til mere. Også Jesper Thybo, U16,
spillede godt og scorede 6½ point
mod meget stærke modstandere.
Jesper var involveret i flere voldsomt
komplicerede partier, der bølgede

frem og tilbage, og også han kunne
have fået mere.

For Rasmus Thøgersen, U18, med
4½ point og Ellen Kakulidis, P18,
med 5 point var turneringen mere
blandet, gode præstationer vekslede
med knap så gode. Rasmus måtte i
øvrigt droppe sidste runde for at tage
til Thessaloniki efter et nyt pas.

VM med godt humør
Debutanterne havde det naturligt nok
svært, men tog det med godt humør.
De har fået en stor oplevelse og har
helt sikkert lært en masse skak. I U10
var vi repræsenteret af Casper Liu
og Marius Bøss Sørensen. Bedst gik
det Casper, der vandt det indbyrdes
opgør i 2. runde og samlet scorede
4½ point. Marius fik 3½ point. Re-
becca Brinck-Jensen scorede 3½
point i P10, og Alexander Trier 2½
point i U14.

Ungdomsskak

U08 (134 delt.): Subramaniyam Bharath, Indien (1602)

U10 (185 delt.): R. Praggnanandhaa, Indien (2077)

U12 (202 delt.): Mahammad Muradli, Aserbajdsjan (2121)

U14 (186 delt.): Shamsiddin Vokhidov, Uzbekistan (2336)

U16 (154 delt.): Roven Vogel, Tyskland (2417)

U18 (116 delt.): Masoud Mosadeghpour, Iran (2420)

P08 (87 delt.): Le Cam Hien Nguyen, Vietnam (1299)

P10 (111 delt.): Ravi Rakshitta, Indien (1516)

P12 (65 delt.): Nurgyul Salimova, Bulgarien (2144)

P14 (125 delt.): R. Vaishali, Indien (2314)

P16 (95 delt.): Stavroula Tsolakidou, Grækenland (2279)

P18 (80 delt.): M. Mahalakshmi, Indien (2019)

Verdensmestre i skak for ungdom 2015

Foto: Anne Bjerre.

Den danske VM-delegation i Grækenlands sol – forrest fra venstre Nicolai Kistrup,

Rebecca Brinck-Jensen, Jonas Bjerre, Marius Bøss Sørensen og Casper Liu, bagest

Rasmus Thøgersen, Jesper Søndergaard Thybo, Alexander Trier og Ellen Kakulidis.

www. wycc2015.org/

Til VM
... med masser af skak



�

Hvid trækker...!
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Hvid trækker og vinder.
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Hvid trækker og vinder.
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Mat i 7 træk.
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Nicolai Kistrup gik uimponeret til
opgaven, uanset nation og rating.

Shant Sargsyan
Armenien (2357)
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Nicolai Kistrup
Danmark (2033)

Nicolai er i trækket og har masser af
spil for den ofrede bonde. Optimi-
stisk spiller han her...
20. Sg5?

... med ideen 21. Dxh5, 22. Sf6† og
23. Sxf7† mat!
20... Sxd5?

Men 20... Sf5! 21. Dxh5 Lxd5 hav-
de givet afgørende sort fordel.
21. Lxd5 Lxd5 22. Txd5

Stillingen er lige, men Nicolai har
brugt meget tid og mange kræfter og
endte med at tabe et lige dronning-
slutspil.
0-1

Jonas Bjerre
kommenterer:

Jonas Bjerre
Danmark (2193)
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Kazybek Nogerbek
Kazakhstan (1986)

Jeg har svækket Hvids kongestilling,
der er et dejligt felt til springeren på
f4, og dronningen kommer med. Det
må gerne koste lidt materiale.
29... Dxh4! 30. Sxd6 Txd6! 31. Dxd6

Sxe4

Stockfish siger, at 31... Sf4 er endnu
stærkere.
32. Db6?

32. Txe4 er et bedre forsvar.
32... Sf4 33. f3 Dg5 34. Db2 Sc3

Her overså jeg desværre det smarte
34... Sf2! Jeg havde ikke meget tid.
35. Td2 Lxf3 36. c5?

36. Dxc3 Sxg2 37. Txe5 Dg4 hol-
der kun en smule længere for Hvid.
36... Se4 37. Txe4 Lxe4 38. h4 Dg3

0-1

�

Jonas Bjerre med sort mod

Kazybek Nogerbek, Kazakhstan

i 8. runde af U12-gruppen.

Foto: Tavs Bjerre.
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Af Steffen Slumstrup Nielsen

‘I didn t believe something like this
was possible in chess’.

Martin Minski
Die Schwalbe 2014.
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Hvid trækker og vinder.

Ved problemskak-verdenskongres-
sen i polske Ostroda sidste år kunne
tyske Martin Minski stolt demon-
strere en opgave, som han havde fået
udgivet i problemskakbladet Die
Schwalbe. Ordene i citatet kom fra
studie-eksperten Yochanan Afek,
men lignende reaktioner undslap alle,
der var samlet om cafébordet, hvor
Minski sendte springeren rundt i hid-
til usete mønstre. Skakkens grænser
blev udvidet for øjnene af os.

Det skal handle om springeren.
Den mest drilske og hjælpeløse brik
i skak. Med en klodset kortbenet
gangart risikerer den at blive indfan-
get, og det er temaet i samtlige fire
studier i denne artikel.

I Minskis opgave udspiller dra-
maet sig først om en anden af
springerens svagheder, nemlig det
faktum, at to springere ikke kan sætte
mat. Sorts modspil er enkelt. Med
trækket Lb1-e4 fremtvinger han
afbytning af Lh1 med efterfølgende

remis, da g-bonden er for langt
fremme til, at Hvid kan vinde ved at
blokere den. Det hjælper ikke Hvid
at spille løberen op ad diagonalen,
da Sa8 også er i farezonen efter f.eks.
1. Lb7 Le4!

Nærliggende er 1. Sc7 for med en
skak af fjerne kongens dækning af
e4. Det er dog en blindgyde i første
træk. 1. Sc7? Le4 2. Se6† (eller 2.
Sc6† Ke3/Kd3) 2... Kd5, og Hvid
formår ikke af få kongen jaget væk
fra e4. Heller ikke 1. Sc6† Ke3 hjæl-
per.
1. Sb3† Kc3 2. Sc5

2. Sc1 Kd2 3. Sb3 forlænger gevinst-
føringen, en såkaldt tidspilde-dual.
2... Kd4

Sort skal bevare kontakten med
nøglefeltet e4.
3. Se6† Ke5 4. Sxg5 Kf4

Hvid har erobret en bonde uden de
store sværdslag. Det er fremskridt.
Men til hvilket formål? Sort skal ikke
bruge bonden, hvis han får bugt med
Lh1. Nu begynder et strategisk til-
bagetog.
5. Se6† Ke5 6. Sc5 Kd4 7. Sb3† Kc3 8.

Sa5 Kd4
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Utroligt. Vi er tilbage ved udgangs-
stillingen, men uden bonden på g5.

Feltet a5 er således det eneste sted
på brættet, hvor Hvids springer kan
få lov at stå i fred for kongens chi-
kane. En briks tilbagevenden til et
felt ad samme rute som udgangs-
rejsen kaldes for switchback, men
det hører til særhederne, at brikken
må gennemføre en ‘omvej’ som  her:
Sa5-b3-d4-e6xg5-e6-d4-b3-a5! Vi
er klar til at se årsagen til, at g-bon-
den måtte lade livet.
9. Sc7 Le4

Endelig får Sort mulighed for at ud-
føre sin plan.
10. Se6† Kd5!

Efter 10. Ke5 afgør 10... Sc4†!
11. Sf4†

Heureka! Feltet f4 er til rådighed.
Der er dog stadig lang vej hjem.
11... Ke5 12. Sg2

Endnu en finesse. For kort tiden var
Sa8 og Lh1 potentielt udsat for et
dobbeltangreb på e4. Men nu agerer
springeren skjold for løberen.
12... Ld5!

Et smart sporskifte. Nu er det mak-
keren på a5, der er i farezonen. Det
ses, at alle Hvids officerer er låst af
den stærke løber på d5. Kavaleriet er
i uføre, og majestæten må haste til
redning.
13. Kg7 Kd4

13... Kd6 Kf6 14. Ke5 vinder for
Hvid.
14. Kf6 Kc3 15. Ke5

Hvid vinder et tempo mod Sorts lø-
ber.
15...La8 16. Kd6 Kb4 17. Sc6†!

Således reddes alle Hvids officerer.
Gevinstføringen herfra er overra-
skende enkel. Løberen løber hurtigt
tør for sikre felter og erobres.

Hesten som jaget vildt

Problemskak – lange springerrejser i studier
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Oleg Pervakov og
Anatoly Kuznetsov
October Revolution JT 1987.
1-2. præmie.
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Hvid trækker og vinder.

I denne opgave er der også sprin-
gerjagt.
1. Lb3 Ke6 2. Sf4 Kd6 3. Lxd5 Ke5

Dobbeltangreb er Sorts nøgle til
at redde et halvt point.
4. Se6

Og Hvids modsvar er gafler. På 4...
Kxd5 følger 5. Sc7†
4... Lc8 5. Sc7 Kd6 6. Sa8

En ny gaffel driller på b6.
6... Lxg4 7. Sb6!

Efter f.eks. 7. Lg2 holder Sort remis
med 7... Le6
7... Kc5 8. Sc4 Le2

Der var jo en gaffel på e3.
9. Se3 Kd4 10. Sg2 1-0!

På 10... Kxe3 følger 11. Sf4†. Sort
har ikke mere at skyde med. Sprin-
geren har gennemført sit symmetri-
ske rundløb g2-f4-e6-c7-a8-b6-c4-
e3-g2, og det var åbenbart det, der
skulle til for at bevare Hvids mer-
officer. Mirakuløst.

Mark Liburkin
Shakhmaty v SSSR 1938.
4. præmie.
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Hvid trækker og vinder.

I denne klassiker fra studiens guld-
alder, skal Hvid redde sin springer
for at få tid til at slå på e1. Det er
lettere sagt end gjort.
1. Sd4† Kc3 2. Sb5† Kc4

Vi bemærker, at kongen til stadig-
hed må true springeren diagonalt.
Efter 2... Kb4 vinder hvid med 3.
Tb1†!

3. Sd6† Kc5 4. Sb7† Kc6 5. Sd8† Kc7

6. Se6† Kd7 7. Sf8† Ke7 8. Sg6† Kf7 9.

Sh8†! Kg7 10. Txe1!

Hov, var der andre brikker på bræt-
tet?
10... Kxh8 11. Th1 g3 12. Ke3 Kg7 13.

Kf4 g2 14. Tg1 Sf1 15. Txg2

Springeren erobres, f.eks.:
15... Kh6 16. Tf2 1-0.

Emilian Dobrescu
L’Italia Scacchistica 1968.
1. præmie.
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Hvid trækker og vinder

Til sidst en munter opgave, hvor
springere jages rundt, til vi ikke læn-
gere ved, hvem der jager hvem og
hvorfor.
1. c7† Kb7 2. cxd8S† Kxb6 3. Sb3 Sf3†

4. Kd1 Sd4

Det første af 19 springertræk i træk.
5. Sa1 Sc2 6. Sxe6!

Alternativet 6. Sf5!? fejler på grund
af 6... exf5 7. h6 Sxa1 8. h7 Sc2 9.
h8D fxg4!
6... Sxa1 7. Sd4 Sc2 8. Sb3 Sd4 9. Sa1

Sc2 10. Sf5 Sxa1 11. Sd4 Sc2 12. Sb3

Sd4 13. Sa1 Sc2 14. h6! Sxa1 15. h7

Sc2 16. h8D a1D† 17. Dxa1 Sxa1

18. g5 ... og Hvid vinder.

Stefan Schneider
Schach 1954, 2. præmie.
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Mat i 7 træk.

Med en hvid løber på c6 i stedet for
den bonde, vi desværre havde ud-
styret opgaven med i Skakbladet
nr. 6, fungerer løsningen og den fine
forplan, der blokerer feltet d3 for
den sorte konge.
1. Se5

Truer 1. Sd7‡
1...Kb6 2. Ka4 Kc5 3. d3

Truer 1. Sd7‡
3...exd3 4. Kb3 Kb6 5. Sc4† Kc5

Hvid er nu vendt tilbage til udgangs-
stillingen med den væsentlige for-
skel, at d3 er blokeret.
 6. Sg7 og 7. Se6‡
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Foto: Ilham Aliev.

Fra venstre mod højre: Tato Gurgenidze, David

Gurgenidze, Yochanan Afek, Ilham Aliev, Martin

Minski, Marcel Van Herck og Gady Costeff.

Studiekreds i Ostroda, Polen.
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Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 3.

1. Sergej Tiviakov
Smbat Lputian

2. europamesterskab, Ohrid 2001.
Fundamentet vakler! 26. Txd7! Slot-
tet styrter!

26... Dxd7 27. Lxf6†. Alle ser
selvfølgelig straks 27. Sxf6? Dg7
28. Sxe8?? Dxg2 mat!

27... Kg8 28. Sh6† Kf8 29. Dg4.
Kapitulation: 29... Lxf2† 30. Kh1!
(30. Kxf2? Dd2† 31. Kg1 Dxh6) 30...
Lxg2† 31. Kxg2 Dc6† 32. Kxf2
Dc5† 33. Kf1 og slut. 1-0

2. Bela Toth
Florin Gheorghiu

Biel Open, 1982. 18... Dxc3!! 19.
Tc1 Sxe4! Det planlagte svartræk.
Men faktisk gav 19... Sxa2!! mere:
20. Txa2 Dxc1 21. Dxc1 Txa2 22.
Db1 Ta3 23. Sd2 Sxd5 etc.

20. Txc3 Sxc3 21. De1 Sbxd5.
Status: Tårn, springer og bonde for
damen. Samt positionsfordel.

22. Lg5? 22. Lg3 c4!

22... e6 23. Tc2 Sxa2 24. De2
Sac3 25. Dc4 Tb4 26. Dd3 Txb3
27. Sd2 Tba3 28. Df3 Sb5 29. De4
Sd4. 29... h6 30. Lh4 Ta1† 31. Kh2
Sa3!

30. Tc1 h6 31. Lh4 Sf4 32. Te1
g5 33. Lg3 d5. Fanget! 34. Db1 Ta1.
0-1

3. Stuart Conquest
Carlos Garcia Palermo

Oakham Young Masters, Oakham
1988. Næstbedste fortsættelse: 24.
Lg6! hxg5 25. Lf7† Kf8 26. Dh8†
Ke7 27. Dxa8 Lxh2† 28. Kf1 var
effektivt nok, men lidt kedeligt.

Conquest, turneringens sejrherre,
valgte 24. e7!! Ld4? Men nederla-
get kommer også efter 24... Dxe7
25. Db3† Kh8 26. Txe5! Dxe5 27.
Sf7†!

25. Lg6. Der var ifølge pålidelig
kilde mat i 15 træk: 25. Le6†! Kh8
26. Sf7† Kh7 27. Lf5† Kg8 28.
Sxh6† gxh6 29. Dxh6 Dc6 30. Le6†
etc.

25... Dc6 26. Df5. Eller 26. Lf7†!
Kh8 27. Df5 hxg5 28. Dh3† Sh7
29. e8D†. 26... hxg5 27. e8D†, og
Sort gav op. 1-0

4. Pedro Puig Pulido, Spanien
Edgar Walther, Schweiz

Clare Benedict Cup, Luzern 1963.
13... Txf3! 14. Lxc6? Taber officer.
Men efter 14. Dxf3 Sxd4 15. Dd3
Dxd3 16. Lxd3 Sc5 17. Lf1 (17. Le2
Sc2) 17... Sc2 18. Sc3 Sxa1 19. Txa1
har Sort vundet en god bonde.

14... Td3! Brugbart var også 14...
Th3!? 15. Dc1. Ikke 15. Dc2?, hvor
sådan en udækket dronning kalder
det bedste frem i os: 15... Lxh2†!
etc.

15... Txd4 16. Lxd7 Lxh2†! 17.
Kh1. 17. Kxh2 Txh4† 18. Kg1 Dh5
19. f4 Th1† 20. Kf2 Dh4† etc.

17... Txh4. 0-1

5. Vidmantas Malisauskas
Lembit Oll

Vilnius 1988. 18. Sxe6! med poin-
ten 18... fxe6 19. Lg6† Kf8 20.
Txe6! og to kønne matvarianter!
1-0

6. Aleksej Shirov
Daniel King

Troll Masters Gausdal 1990. Det lidt
for dristige 33. Txf6? Kxf6 34. Tf1†
Dxf1† 35. Sxf1 Lxf1 36. Dd1 Lc4
37. Df3† Kg7 giver ikke det øn-
skede resultat.

33. Sf5†!! derimod gør!
33... gxf5. 33... Kf8 34. Sd6!!

Lxd6 35. Dxg6 kan Sort ikke holde
til. 34. Tg3† Kf8 35. Dxf5 Df4. 35...
Dh4 36. Th3. 36. Dg6 Ta7 37. Th3!
Txh3 38. Dg8† Ke7 39. d6†! samt
mat i tre træk! 1-0

7. Tomas Hutters
Nils Specht Nilsson

Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
27. Txg6!! Absolut hurtigst (27...
hxg6 28. h7), selv om også 27. Th5!
truende 28. Tf5†! fører til mat. 1-0

8. Harald Enevoldsen
Emanuel Lasker

Lasker simultan (+21=4–5), Køben-
havn 1927. Den 16-årige lillebror var
stjernen i det københavnske skak-
liv, ikke mindst efter denne sejr over
eksverdensmesteren:

28. Txc7!! Sxc7 29. Dxe5 Sxe6.
29... Txe6 var bedre, men naturlig-
vis nyttesløst: 30. Dh8† Kf7 31.
dxe6† etc. 30. dxe6?! Her var der
en damegevinst med 30. Dh8† Kf7
31. Dxh7† Kf8 32. Dxd7.

30... Txe6 31. Dxe6† og næsten
færdigt arbejde! 31. Dh8†! Kf7 32.
Dxh7† Kf8 33. Dh8† Ke7 34. Df6†
var der ingen grund til.

31... Dxe6 32. Txe6 Tc8 33. Te2
Td8 34. g3 Kf7 35. Tc2. 1-0

9. E. Carlén
Johannes Petersen

Nordisk turnering, København
1924. 24... Lg3! Et træk, der i sin
tilsyneladende fredsommelighed ta-
ger kvælertag på den hvide konge,
hvis drabanter ingen mulighed
levnes for at komme til hjælp. 25.
Lh5. 25. Lf3 redder heller ikke: 25...
Txc2, og Hvid må ofre tårnet på c4.

25... Ld5, og svenskeren gav op:
26. Te2 Td1† eller 26. Lc1 Txc2.

0-1

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Tidskrift för Schack
#9/1902;  #3/1926
og #5/1928.

Schackspelaren
#1-12/1932; #1 og #5/1933

Arbejderskak
 #1—2 og #4/1931;  #2 1932.

Talvblaðið  (Færøerne)
alle utgivne nummer.

Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel.  +46 733 264 033
callerland@gmail.com



Indbydelser: Sendes til Skak-
bladets redaktion (se side 2).
Priser (ekskl. moms):
Standard: kr. 2,00 / mm
Anden opsætning: kr. 4,00 / mm
Alle arrangører kan gratis lægge
indbydelser på Dansk Skak Unions
hjemmeside www.skak.dk.

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

Elo-rating:
FIDE administrerer Elo-rating i tre
kategorier, både koordineret EMT,
hurtigskak og lynskak kan rates.
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet af FIDE, skal det fremgå af
indbydelsen og senest 14 dage (for
normgivende turneringer dog 40
dage) før 1. runde meddeles til
DSU’s ratingkomité på email:
ratingkomite@skak.dk.

K = Koordineret turnering
H = Hurtigskak
L = Lynskak
E = Elo-ratet turnering

www. skak.dk

+ 'Indbydelser'

Kommende

turneringer

Viking Cup i Frederikssund H

20/2. – Husk hurtigskakturneringen
Viking Cup i Frederikssund lør. d.
20/2-16 kl. 10. Tilmelding til Tho-
mas Larsen tlf. 30 27 57 93, eller via
turnering.skak.dk, hvor hele indby-
delsen kan ses.

Djurslandsturneringen

EMT 2016 KE

7/4 - 16/5. – Grenaa Skakklub ind-
byder til den 73. udgave af Djurs-
landsturneringen. – Spilledage: Syv
torsdage, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 12/5,
19/5 og 26/5, med start kl. 19. Evt.
udsatte partier kan afvikles mandag
d. 2/5 eller mandag d. 23/5. Evt.
omkamp afvikles mandag d. 30/5
som hurtigskak. – Afslutning: lyn-
skak og præmieuddeling d. 2/6 kl.
19.30. – Spillested: Grenaa Idræts-

center, Ydesvej. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. Mø-
detid: Grenaa Skakklub tillader ½
time for sent fremmøde. – Turne-
ringsform: alle-mod-alle grupper, evt.
Monrad. – Indskud: 150 kr., betales
ved 1. runde. – Præmier: Indskud-
det minus EMT-afgift. – Rygning:
Der er rygeforbud i Idrætscentret. –
Tilmelding med navn, fødselsdata,
ratingtal og telefonnummer: Senest
29/3 til Asger Hartelius, Ågade 9 K,
8500 Grenaa, tlf. 86 32 23 72, email:
asger.h@stofanet.dk.

Tølløse Weekend Cup 2016

6. Weekendturnering! KE

15/4 - 17/4. – Tølløse Skakklub ind-
byder til 5 og 7 runders koordineret
EMT-turnering. Turneringen er en
efterfølger til den traditionsrige ‘OK
og SuperBrugsen Cup’, og præmier,
konkurrencer og indskud er uæn-
dret. – Spilledag/tidspunkt: fre. 15/4
kl. 19.00-24.00, lør. 16/4 og søn.
17/4 kl. 10.00-15.00 og 16.00- 21.00.
– Spillested: Elverdamsskolen,
Sportsvej 3, 4340 Tølløse. Ad Hjort-
holmvej til Sportsvej til venstre for

Tølløsehallen. 15 minutters gang fra
jernbanestationen, eller busrute 540.
– Ryge- og  mobilforbud. – Kantine:
Smørrebrød, kaffe, øl, vand m.m. –
Grupper: Fortrinsvis 6-mands grup-
per, eventuelt sidste gruppe som
Monrad. Mulighed for at spille 7
runder med max. 1300 i rating. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten. I 7 runders grupper spilles dog
med 1½ time pr. spiller. – Mødetid
senest 1 time efter rundens start. –
Indskud: 175 kr. Juniorer op til 20
år 125 kr. – Præmier: Øverste grup-
pe: 1. pr. 1000 kr. + pokal, 2. pr.
500 kr. Øvrige grupper: 1. pr. 600
kr. + pokal, 2. pr. 300 kr. I alle grup-
per surprise-præmier. – Turnerings-
ledelse: Lars-Henrik Bech Hansen,
BMS/ Holbæk, og Janech Hansen
Tølløse Skakklub. – Tilmeldning:
Senest 10. april 2016 til Janech Han-
sen på tlf. 59 18 03 19 eller email:
janech807@waoomail.dk, endnu
bedre via DSU’s turneringssystem.
– Turneringen er om muligt Elo-ratet.
Kom i god tid,  grundetkonkurrence
før turneringsstart. – Hjemmeside.
www.tolloseskakklub.skysite.dk.

Senior-DM
21. - 27. februar i Køge

Køge Skakklub inviterer sammen med Dansk Skak Union hermed til
det officielle DM for spillere, der fylder 50 år senest i 2016.

Spillested: Hotel Niels Juel, Toldbodvej 20, 4600 Køge.

Spilledage: Søndag den 21. februar til lørdag den 27. februar 2016.
Søndag den 21. kl. 14.00, øvrige dage kl. 11.00.

Turneringsform: Der spilles i klasserne 65+ og 50+. Hvis der er
mindre end 8 spillere i en af klasserne, slås de sammen. Elo-rates.

Betænkningstid: 90 minutter til 40 træk plus 30 min. til resten.
Tillægstid 30 sek. pr. træk fra træk 1.

Præmier: I hver klasse udsætter Dansk Skak Union to rejsepræmier
på henholdsvis 4.000 kr. og 2.000 kr. Desuden store ratingpræmier.

Indskud: 250 kr., som betales før start af 1. runde.

Restaurant: Findes med varieret udvalg af mad og drikkevarer.

Tilmelding: Senest d. 10. februar 2016 via skak.dk.

Overnatning: Hotel Niels Juel tilbyder værelser med stævnerabat til
600 kr. og 800 kr. for hhv. enkelt og dobbeltværelse.

Events: Stævnemiddag onsdag d. 24. februar. Pris 375 kr.
Cognac-smagning fredag dne 26. februar. Pris 175 kr.

Information: Se udførlig indbydelse på www.skak.dk eller kontakt
Finn Stuhr, tlf. 25 46 82 93 / email: koegeskak@gmail.com.
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Tidsrum

Lørdag den 19. marts til mandag den 28. marts 2016.

Spillested

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Tlf. 62 21 17 00. www.hotel-svendborg.dk

Transport

Hotellet er beliggende i centrum, ca. 10 minutters gang
fra banegården, hvortil man ankommer med enten tog
eller bus. De som kommer i bil kan nyde motorvejen
fra Odense til Svendborg og glæde sig over, at hotellet
og byen har masser af gratis parkeringspladser.

Indskud

350 kr. i alle klasser undtagen Landsholdsklassen.
Rabatpris ved forudbetaling senest 7. marts: 300 kr.

Præmier

Præmier vil blive offentliggjort på spillestedet og på
hjemmesiden, en del af disse kan være naturalier
eller gavekort.

Turneringsform

Landsholdsklassen

I Landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller
alle-mod-alle. Berettiget til at deltage i klassen er
spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende
en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder et af
nedenstående krav i nævnte rækkefølge:

1. Vinderen af Landsholdsklassen 2015.
2. Vinderen af Kandidatklassen 2015.
3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
4. De højest ratede tilmeldte spillere med et gyldigt

kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige mesterspillere.

Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Hotel
Svendborg fra lørdag den 19. marts for alle deltagere
i Landsholdsklassen.

Præmier i Landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr.,
2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.

Kandidatklassen

Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 22. marts kl. 17.30.
I Kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er:

1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2015, men
som ikke er kvalificeret til Landsholdsklassen 2016.

2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et
ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke være
fyldt 20 år 1. januar 2016.

3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.

Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen
‘Juniordanmarksmester’. Ved ligestilling i point og
korrektion deles titlen.

Kvinde-DM klassen

Berettiget til at deltage i Kvinde-DM klassen er alle
tilmeldte kvinder. Klassen gennemføres ved mindst
4 deltagere. Med 14 eller flere i klassen spilles 7 runder
FIDE-schweizer, med færre fastsætter DSU turnerings-
systemet i samarbejde med arrangørerne. Vinderen  får
titlen ‘Danmarksmester for kvinder’. Ved ligestilling
deles pengepræmier, mens placeringer
afgøres ved almindelig korrektion.
Start tirsdag den 22. marts kl. 17.30
Garanteret 1. præmie 2.000 kr.
Øvrige præmier afhænger af deltager-
antal og bekendtgøres senere.

Veteranklassen

Spilles som 5 runder FIDE-schweizer.
Start torsdag den 24. marts.
Deltagerne skal være fyldt 60 år den
24. marts 2016. Dog har alle tidligere
deltagere i klassen adgang.

Spilletidspunkter

Bemærk, at sluttidspunkterne varierer
med trækantallet i partierne, og at

Kvinde-DM og G7 typisk slutter en
time før Kandidatklassen.

Dansk Skak Union,

Skakklubben Tårnet og

Skakklubben Sydøstfyn

indbyder unionens

medlemmer til DM og

påsketurnering 2016

Dato

Lørdag 19. mart

Søndag 20. mart

Mandag 21. mart

Tirsdag 22. mart

Onsdag 23. mart

Torsdag 24. mart

Fredag 25. mart

Lørdag 26. mart

Søndag 27. mart

Mandag 28. mart
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Øvrige grupper

Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:

Kort Påske:
5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i to forløb:
1. forløb starter lørdag den 19. marts og slutter mandag
den 21. marts.
2. forløb starter torsdag den 24. marts og slutter lørdag
den 26. marts, her kan man også nå at deltage i DM i
lyn fredag aften.

G7: 7 runder FIDE-schweizer. Starter tirsdag
den 22. marts og slutter mandag den 28. marts.

G5: 5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i 2 forløb:
1. forløb starter lørdag den 19. marts og slutter
onsdag den 23. marts.
2. forløb starter torsdag den 24. marts og slutter
mandag den 28. marts.

Betænkningstider

Betænkningstiden i Landsholdsklassen og Kandidat-
klassen er 100 minutter til 40 træk plus 50 minutter til
20 træk plus 15 minutter til resten af partiet. Derudover
tillægges 30 sekunder pr. træk hele partiet igennem.

I øvrige klasser spilles med 90 minutter til 40 træk plus
30 minutter til resten af partiet med tillæg af 30
sekunder pr. træk hele partiet igennem.

Bemærk, at ved DM kan man komme en time for sent,
før man taber på udeblivelse.

Elo-rating

Alle grupper, som opfylder FIDE's betingelser, vil
blive Elo-ratet.

Sponsorer og reklame

Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med
arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Par-lyn

Onsdag den 23. marts kl. 19.30. Tilmelding og betaling
senest onsdag den 23. marts kl. 18.00. Betænkningstid:
3 min. til hele partiet + 2 sek. tillæg pr. træk.
Indskud: 100 kr. pr. hold.

Lynskak-DM

Fredag den 25. marts kl. 19.00. Tilmelding og betaling
senest skærtorsdag kl. 18.00. Indskud: 100 kr.
Betænkningstid 5 min til hele partiet.

Stævnefest

Påskedag, søndag den 27. marts ca. kl. 19.00 afholdes
stævnefest i restauranten på Hotel Svendborg.
Tilmelding forud til arrangørerne, og senest på
stævnekontoret lørdag den 26. marts kl. 12.00.

Forplejning

Al forplejning kan købes på spillestedet og må
ikke medbringes udefra.
Hotellet sammensætter nogle favorable skaktilbud.
Bemærk at der er gratis kaffe & vand på spillestedet.

Landsholds- Kandidat Veteran Kort

klassen Kvinder G7 G 5 - 1 G 5 - 2 P å s k e

s 14-20 14-19 14-19

s 13-19 13-18 10-15 + 16-21

s 13-19 13-18 10-15 + 16-21

s 13-19 17.30-23 13-18

s 13-19 13-19 13-18

s 13-19 13-19 13-18 10-15 + 16-21

s 13-19 13-19 13-18 13-18

s 13-19 13-19 13-18 10-15 + 16-21

s 12-18 9-15 9-14

s 9-15 9-14

Tilmeldingsfrister

Landsholdsklassen mandag den 7. marts 2016 kl. 24.00.
I alle andre klasser og grupper (dog undtaget de to
lynturneringer) er der tilmelding helt frem til to timer
før start af 1. runde i hver enkelt gruppe.
Se grupper og starttidspunkter i tabellen.

Indkvartering

Hotel Svendborg tilbyder overnatning til favorable priser:

Enkeltværelse 630,- kr. / Dobbeltværelse 830,- kr.
Priserne er inkl. morgenmad, samt moms og betjening.

Eller værelser uden morgenmad på Hotel Garni
600 meter fra spillestedet:

Enkeltværelse 550,- kr. / Dobbeltværelse 660,- kr.
Priserne er inkl. moms og betjening.

Der er gratis internet-opkobling via trådløst netværk på
alle værelser og i DM-omgivelserne på Hotel Svendborg.

Booking via Hotel Svendborg, oplys booking kode
SKAK DM2016 for værelsesrabat.
Email: booking@hotel-svendborg.dk
www.hotel-svendborg.dk

Tilmelding

... online på DM-hjemmesiden:
www.skak-dm.dk/

Alternativt kan tilmelding foregå gennem egen klub til:
Lars-Henrik Bech Hansen, Hjertebjergparken 20,
4340 Tølløse. Telefon: 27 57 63 58.
Email: dm2016@skak.dk
Indskud betales til kontonummer : 0755-3222693186.
Husk at angive:  Navn + fødselsdato + klubnavn.



Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Afsender: Dansk Skak Union, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld.

Årets kongejagt spillet i Hainan Danzhou, Kina.

Konger på march...

Årets kongeflugt spillet i Biel, Schweiz
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21. Sd5! Sxd5 22. Txf7!! Kxf7 23. Dh7†

Ke6 24. exd5† Kxd5 25. Le4†!! Kxe4

26. Df7! Lf6 27. Ld2† Kd4 28. Le3† Ke4

29. Db3!! Kf5 30. Tf1† Kg4 31. Dd3!

Lxg2† 32. Kxg2 Da8† 33. Kg1 Lg5 34.

De2† Kh4 35. Lf2† Kh3
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36. Le1!

Den 16-årige kineser Wei Yi dæk-
ker matten på g2 og truer selv mat
begyndende med 37. Tf3†. Hans
modstander, den tidligere junior-VM
Lazaro Bruzon, Cuba, opgav.
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20. Kf2 Lh4† 21. Kf3 e4† 22. Kf4 g5†

23. Kf5 The8 24. Thd1 Te5† 25. Kf6 Tg8

26. bxc4 Tg6† 27. Kxf7 Te7† 28. Kf8

Tf6† 29. Kg8 Tg6† 30. Kh8!
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30... Tf6 31. Tf1 Lf2 32. Txf2 Txf2 33.

Tf1 Txg2 34. Tf8† Kc7 35. Sd5† Kd6 36.

Sxe7 Kxc5 37. Tf5† Kxc4 38. Sxc6

bxc6 39. Txg5 Tg3 40. h4 h6 41. Tg6

Txe3 42. Kg7 Tg3 43. Kxh6 e3 44. Kg5

Kd5 45. Kf4 Th3 46. h5 c5 47. Tg5† Kd4

48. Te5
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Den polske stormester Radoslaw
Wojtaszek opgav, og David Navara.
Tjekkiet, kunne fortælle sin foretag-
somme konge, at han faktisk var hel-
dig med at slippe uden om 24...
Ld3!!, der havde stoppet videre flugt.


