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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 61

Taktik

2. Hvid trækker!
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Ret enkelt. Eller?

5. Hvid trækker!
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Duer offeret på g6?

8. Hvid trækker!
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Positionsfordel!

3. Hvid trækker!
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Er der angreb nok?

6. Sort trækker!
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Pælen i kødet!

9. Hvid trækker!
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Vejen til kongen?

1. Hvid trækker!
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Sort dame på afveje!

4. Sort trækker!
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Leg i sandkassen!

7. Hvid trækker!
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Diagonaler!
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Korrektioner...

Manglende sider: – For at tage det
mest håndgribelige først er der kon-
stateret eksemplarer af Skakbladet
nr. 3, hvor siderne 23-38 og 39-54
var dubleret, mens siderne 7-22 og
55-71 manglede. Fejlen har mulig-
vis ikke ramt det oplag, der blev le-
veret til Post Danmark til distribu-
tion, men skulle der være læsere, der
modtog et fejltrykt blad, kan et
eksemplar med 72 forskellige sider
rekvireres hos Dansk Skak Unions
kasserer René Baarup-Christensen
på email: kasserer@skak.dk.

Kongen på f5: – Mindst lige så gra-
verende, og så i samtlige eksempla-
rer af Skakbladet nr. 3, var diagram-
fejlen side 71, partiet Jens Kølbæk -
Bent Sørensen i artiklen om DM for
seniorer. Redaktionen havde ikke
fået Sorts sidste træk 46... Ke6-f5
med i diagrammet, som derfor gen-
tages her:

Bent Sørensen

Nørresundby (2146)
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Jens Kølbæk

Nørresundby (2188)

47. Tg2

Og med kongen på f5 er ...
47... d4†!

afgørende, da løberen på f4 går tabt
(48. cxd4 Tb3+ osv.)
0-1

Også i dette nummer af Skakbladet
mødes de to garvede spillere, der har
kendt hinanden i mere 50 år, nemlig
i det vigtige sidsterundeparti, der
gjorde Bent Sørensen til Internatio-
nal Mester ved EM for seniorer (se
side 50).

Kun 11 år: – I Skakbladet nr. 1
kunne man læse om IM-norm til 11-
årige Jonas Bjerre. Utroligt, men
korrekt. Men det var det så ikke at
gøre ham fire år ældre ved hans syv
(af syv!) gevinstafslutninger i Skak-
ligaen 2015-16, side 48 i Skakbladet
nr. 3. Jonas Bjerre er født 26. juni
2004. Redaktionen beklager forsø-
get på at berøve ham fire gode år
som juniorspiller, men trøster sig
med, at kommende resultater nok vil
give god anledning til at få fødsels-
datoen lært.

Landsholdsspiller – En læser har
undret sig over Skakbladets brug af
titlen ‘landsholdsspiller’ om alle del-
tagere i landsholdsklassen ved DM,
uafhængigt af om spillerne  har væ-
ret på landsholdet eller ej.

Tilbage i Skakbladet nr. 3, 2011,
morede DM-vinder Allan Stig Ras-
mussen sig over begrebet ‘lands-
holdsklassen’ og kaldte den ‘grup-
pen med det spøjse navn’. Men så-
dan har mesterskabsklassen ved DM
heddet siden 1938, og det afledte ord
‘landsholdsspiller’ været brugt ana-
logt med ‘mesterspiller’ om spillere
med ret til at deltage i mesterklassen,
‘elitespiller’ om spillere i eliteklas-
sen, osv.

Optimalt er det jo ikke med ét ord
til at dække to betydninger, så i det
serviceeftersyn af DM, Dansk Skak
Union har bebudet, er tiden måske
kommet til at gentænke DM-klassens
navn.

Regler og point – En anden læser
mener, at Nordkalotten med samme
matchpoint som Philidor og sejr i den
indbyrdes match burde være vinder
af Skakligaen. I andre regler måske
– men dem korrigerer vi ikke til.

Team XtraCon Køge

– professionel holdskak

Den første XtraCon Chess Open er
netop afviklet i Helsingør med op
mod 400 deltagere i en af Europas
største turneringer, og ved præsen-
tationen i Skakbladet nr. 1 af den ny
aftale var det en uudtalt forventning,
at med sponsoraterne i XtraCon-
Skakligaen, XtraCon Grand Master
og altså XtraCon Chess Open, måtte
samtlige skaklige ambitioner hos
XtraCon og IT-firmaets direktør,
Henrik Mølvig, være opfyldt.

Men åbenbart ikke, for i god tid
før start på den kommende divi-
sionsturnering udsendte Køge Skak-
klub det glade budskab, at førstehol-
det med en professionel støtteorgani-
sation i ryggen kunne stille så stærkt
i 2. division, at det var en realistisk
ambition at komme i toppen af Skak-
ligaen i løbet af et par sæsoner. Og
holdets navn ville fremover være
‘Team XtraCon  Køge’.

Henrik Mølvig udtrykte ved cham-
pagnen og skakkagen ønske om at
gøre Skakligaen mere synligt pro-
fessionel: ‘Vi har nu Philidor og
Team Nordea Skanderborg, der er
to sponserede hold i Skakligaen, og
skal Skakligaen have et mere pro-
fessionelt præg og topskak, skal det
være nu.’

Køge Skakklub satser dog ikke
kun på eliten, men har blandt sine
aktiviteter også Køge Skakskole,
som er et samarbejde mellem klub,
skoler og kommune, og som er med-
virkende til, at klubben i dag har hele
22 juniormedlemmer.

Køge Skaklubs kage har Team XtraCon

på toppen men også mange andre lag.

www. kogeskakklub.dk/

Jonas Bjerre

– 7 af 7

i Skakligaen

og endnu

kun 11 år.
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Møderække for klubformænd
Som led i hovedbestyrelsens målrettede indsats for nye medlemmer
afholdes der tre regionale møder for klubformændene. Et i Randers
den 14. september for klubberne i det midt- og nordjyske område, et
i Kolding den 27. september for Fyn og Sydjylland, og endelig et i
København den 12. oktober for klubberne på Bornholm og på Sjæl-
land. Der udsendes invitation til alle klubformænd fra Tænketanken,
som er ansvarlig for mødernes afholdelse.

Projekt nye medlemmer i gang

Jakob Aabling-Thomsen

– ny projektleder.

Danmarks OL-hold

Skak-OL 2016 spilles 1.-14. septem-
ber Aserbajdsjans hovedstad Baku
ved Det Kaspiske Hav, og Danmark
stiller stærkt op i begge rækker. Til
holdet i åben række har landstræner
Lars Schandorff udtaget følgende
fem spillere, alle stormestre:

1. Sune Berg Hansen (2597)
2. Jakob Vang Glud (2532)
3. Lars Schandorff (2521)
4. Mads Andersen (2505)
5. Allan Stig Rasmussen (2495)

Holdkaptajn bliver den græske skak-
analytiker Nikolaos Ntirlis. Holdet
kender ham som en fremragende åb-
ningscoach fra tidligere samarbejde.

Til det danske kvindehold har
landstræner Thomas Schou-Moldt
udtaget følgende:

1. Oksana Vovk (2201)
2. Esmat Guindy (2106)
3. Sandra de Blecourt (2090)
4. Louise W. Fredericia (2079)
5. Freja Vangsgård (2071)

Ingen OL-debutanter denne gang,
men en slags comeback til topbrættet
Oksana Vovk, som ikke deltog ved
Skak-OL i Tromsø for to år siden.

www. bakuchessolympiad.com/

Sveins 9. Minneturnering

Den åbne turnering i Oslo i juni til
minde om IM Svein Johannessen,
der døde i 2007, havde Martin Hau-
bro som bedste dansker på en 6.
plads med 6½ point af 9 i det 60
mand store felt. Mikkel Manosri Ja-
kobsen blev nr. 11 med 6 point og
GM Carsten Høi nr. 12 med 5½
point. I toppen var det de svenske
stormestre Tiger Hillarp Persson og
Jonny Hector samt  Justus Williams,
USA, alle med 7 point.
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I det forløbne år har der været tænkt meget over medlemssituationen.
Målet er at finde ny veje til at gøre de mange hjemmespillere så skak-
interesserede, at de vælger at opsøge en skakklub eller på anden måde
nærme sig det organiserede skakmiljø.

Hovedbestyrelsen afholdt ved sine møder både i november og fe-
bruar idéseminarer, hvor  Bjarne Jensen og Sune Berg Hansen holdt
diskussionsoplæg, og for at skabe økonomi til kommende initiativer
vedtog vedtog hovedbestyrelsen umiddelbart efter februar-seminaret
at afsætte 400.000 kr. årligt i en tidsbegrænset periode til at indhente
professionel arbejdskraft til at gennemføre en kampagne for at skaffe
nye  medlemmer.

Med bevilling af 70.000 kr. til et forsøgs-
projekt august-december og ansættelse af Ja-
kob Aabling-Thomsen som leder af projektet,
er planerne blevet både konkrete og aktuel vir-
kelighed. Jakob Aabling-Thomsen er til daglig
videnskabelig assistent på Institut for Kommu-
nikation på Aalborg Universitet i København,
og dertil en stærk skakspiller (fire IM-normer!).
Foruden at styre projektet skal han udarbejde
en rapport, så der kan konkluderes om fremti-
dig anvendelse på et solidt grundlag.

I senere numre af Skakbladet vil der blive redegjort for projektet og
de indhøstede erfaringer, men i  korthed er det baseret på et samarbejde
med to forsøgsklubber, Allerød Skakklub og Aalborg Skakforening,
som etablerer tilbud specielt til nye medlemmer, mens projektlederen
koordinerer geografisk målrettet annoncering på Facebook i samar-
bejde med klubberne.

Kurser og annoncer retter sig ikke mod bestemte grupper – alle er
velkomne – men DSU har dog særlig fokus på aldersgruppen 18-35 år,
som er underrepræsenteret i klubberne i dag. Som eksempel på klub-
bernes tilbud til skakinteresserede har Allerød Skakklub et 10-lektio-
ners begynderforløb september og oktober, hvor skaktræningen finder
sted  kl. 18.30 - 19.30 umiddelbart forud for klubaftenerne, så de nye
straks kan være med i det almindelige klubliv.

 ‘Jeg har store forventninger til det nye initiativ. Selv hvis Facebook-
annonceringen ikke helt skulle give det antal nye medlemmer, DSU og
jeg selv håber, har det stor betydning for Allerød Skakklub at tilbyde
begyndertræning. Vi har i klubben i forvejen gode, målrettede trænings-
tilbud til henholdsvis mesterspillere, almindelige klubspillere og junio-
rer. Nu får vi også noget særligt at tilbyde begyndere,’ siger Jakob
Werner, formand for Allerød Skakklub.



Seniorrækken

1. Sydfyn 50+ 15½ / 9 *

2. Nørresundby 65+ 15½ / 9 *

3. SK 1968 50+ 15 / 8

4. Hillerød 50+ 14½ / 8

5. Evans 50+ 14½ / 8

6. Roskilde 50+ 14½ / 8

7. Skanderborg 50+ 13½ / 7

8. Randers 50+ 13 / 6

9. Evans 65+ 12½ / 5

10. Nr. Aaby Jun. 50+ 11½ / 7

11. Fåborg 50+ 11½ / 5

12. Randers 65+ 11½ / 4

13. Maribo 50+ 10½ / 7

14. Aalborg 50+ 10½ / 6

15. Fur 50+ 10½ / 4

16. Forza FCK 50+ 10½ / 3

17. Herning 50+ 6 / 2

18. Brønshøj 65+ 5 / 2

* Indbyrdes match 3-1 i 6. runde.

Juniorrækken

1. Evans 20/12

2. Frem 1 15½ / 8

3. Skive 15½/7

4. SK 1968 1 15 / 8

5. SK 1968 2 12½ / 5

6. Fredericia 12 / 8

7. Frem 2 11 / 4

8. Præstø 10 / 6

9. SK 1968 3 6½ / 2

10. Frem 3 2 / 0
Hotel Svendborg,

15. maj 2016.

Eliterækken

1. Philidor 16 / 10

2. Brønshøj 15 / 9

3. Nordkalotten 15 / 8

4. Jetsmark 14 / 7

5. SK 1968 13½ / 7

6. Næstved 13 / 7

7. Evans 12 / 7

8. Frem 11½ / 6

9. Herning 11 / 6

10. Furesø 11 / 4

11. Fredericia 11 / 2

12. Viborg 10½ / 6

13. Nr. Aaby Junior 10 / 4

14. Præstø 4½ / 1

Bredderækken

1. Frem 17 / 12

2. ØBRO 14½ / 9

3. Skive 14 / 8

4. Bov 13½ / 8

5. Nordre 13½ / 7

6. Spring. Kolding 13½ / 6

7. Brønderslev 11½ / 3

8. Holbæk 10½ / 3

9. Læseforeningen 10 / 5

10. Sydøstfyn 9½ / 4

11. Herning 8½ / 3

12. Sydøstlolland 8 / 4

DSU-pokalfinalestævnet blev for
andet år i træk afviklet på Hotel
Svendborg, der søndag den 15. maj
samlede 52 hold fordelt på fem ræk-
ker. Hvert hold bestod som sædvan-
lig af fire spillere, og da flere af dem
benyttede sig af muligheden for at
stille med en reserve, nåede deltager-
tallet et pænt stykke over 200.

Rekord var der dog langtfra tale
om, hvilket også fremgår af, at der
var fire hold færre til start end sidste
år. Oprindelig var antallet af hold på
54, men to mandskaber, som havde
kvalificeret sig til Bredderækken,
valgte i sidste øjeblik at trække sig.
Alle øvrige hold nåede trods jern-
banekoks hen over Fyn frem til ti-
den, og det lykkedes igen for arran-
gørerne at holde den stramme tids-
plan.

Sidste år betød et ulige antal hold
i Senior- og Juniorrækken, at begge
blev nødt til at spille med oversid-
der, men det blev vi heldigvis for-
skånet for i år, hvor Læseforeningen,
der ikke på forhånd havde kvalifice-
ret sig, sørgede for et lige antal delta-

Dansk Skak Unions 21. Pokalfinale 2016
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Af Niels Erik Nielsen

Philidor giver

nødigt pokalen

fra sig...

Mester

fem år

i træk



gere i Bredderækken ved på faldere-
bet at stable et hold på benene. For
andet år i træk blev der spillet i såvel
50+ som 65+ hos seniorerne, men
da der kun var tilmeldt fire hold i
den ældste række, blev de to grup-
per atter slået sammen, således at de
18 mandskaber mødtes på kryds og
tværs, men der blev naturligvis sta-
dig kæmpet om to sæt medaljer og
ditto titler.

De 14 hold i Eliterækken og 12
hold i Bredderækken havde som
sædvanlig kvalificeret sig via lokale
stævner i hovedkredsene, mens der
igen var fri tilmelding i Senior- og
Juniorrækken. Blandt de yngste kom
kun ti hold til start, hvilket var tre
færre end sidste år, og da FREM og
SK 1968 bidrog med over halvde-
len af dem, var kun i alt seks klub-
ber repræsenteret her, hvilket bestemt
må kunne gøres bedre fremover.

Som sidste år var der Live-trans-
mission under hele stævnet, men
denne gang var den udvidet, så de
tre topopgør i Eliterækken i hver
runde blev vist.

Vejen til finalen
Samtlige hovedkredse afholdt i for-
året kvalifikationsstævner, og hvor
der var kamp om Bredderække-bil-
letterne overalt, gik flere elitehold
videre uden kamp. Som sædvanlig
blev finalisterne i 1. og 8. HK fun-
det ved et fællesstævne, hvor seks
hold var tilmeldt Eliterækken og ni
hold Bredderækken. Anført af en
storspillende GM Jonny Hector (4½
point af 5) blev Nordkalotten en
overraskende vinder af Eliterækken
foran Brønshøj 1, Philidor og Fu-
resø, som alle sikrede sig en fina-
leplads. I Svendborg var Hector ikke
til rådighed, og IM Björn Ahlander
overtog hans plads. Alle deltagende
hold i Bredderækken kom fra 1. HK,
hvorfra ØBRO 1 og ØBRO 2 gik
videre, men ØBRO 1 meldte senere
afbud til finalestævnet.

Fra 2. HK kvalificerede Næstved
og Præstø sig i Eliterækken og Hol-
bæk og Sydøstlolland i Bredderæk-
ken. På Fyn gik Frem og Nr. Aaby
videre i Eliterækken på bekostning
af Læseforeningen. Bredderækken

blev vundet af Sydøstfyn, Frem tog
den anden finaleplads, og også her
trak arrangørklubben det korteste
strå.

I Sydjysk Hovedkreds deltog ti
hold i Bredderækken, hvorfra Sprin-
geren og Bov gik videre, mens Fre-
dericia og Evans som de eneste til-
meldte hold i Eliterækken fik sig en
walkover. Det samme gjorde Skan-
derborg og SK 1968 som eneste
deltagere i Eliterækken ved stævnet
i 6. HK, men sidste års sølvvindere
fra Skanderborg gjorde ikke brug af
finalepladsen. I Bredderækken kva-
lificerede SK 1968 og Nordre sig,
men førstnævnte måtte i sidste øje-
blik trække holdet grundet sygdom.

I 7. HK gik Jetsmark og Nørre-
sundby på en delt førsteplads videre
i Eliterækken, mens Brønderslev og
Aalborg gjorde dem følgeskab i
Bredderækken. Endelig fik Viborg
og Herning som eneste tilmeldte i 9.
HK to gratis finalepladser i Elite-
rækken, mens Skive og Herning tog
de to pladser i Bredderækken, hvor
seks hold deltog i stævnet.
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Pokalturneringen:

Philidor – koncentreret fra start med 4-0 over Frem, Jakob Vang Glud sort mod Kristoffer Dyrgaard, og derefter (med Philidor

først) Simon Bekker-Jensen - Simon Wilbrandt, Nikolaj Mikkelsen - Per Stentebjerg-Hansen og Silas Lund - Niels Erik Sørensen.
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... POKALFINALEN

Medaljetagerne... Eliterækken:

Guld: Philidor
1. Jakob Vang Glud 5½
2. Simon Bekker-Jensen 3
3. Nikolaj Mikkelsen 3½
4. Silas Lund 4

Sølv: Brønshøj
1. Nikolaj Palm 2½
2. Jakob Aab.-Thomsen 4½
3. Carsten Høi 5
4. Niels Nørskov Laursen 3

Bronze: Nordkalotten
1. Björn Ahlander 4½
2. Kåre Kristensen 1½/5
3. Jacob Sylvan 4/4
4. Lars Aaes Nielsen 2½/5
R. Peter Jakobsen 2½/4

Bredderæ

Guld: Fre
1. Jess Ny
2. Emil De
3. Peter M
4. Anton K

Sølv: ØBR
1. Uno Sk
2. Chr. M
3. Mathias
4. Sofie B

Bronze: Sk
1. Frode M
2. Jørn Hv
3. Mirsad 
4. Egon F
R. Lars A

Skanderborg hårdt savnet
Såvel Philidor som Skanderborg rå-
der over en professionel trup, men
da sidste års bronzevindere desvær-
re ikke kom til start, lignede Brøns-
høj og sidste års sølvvindere Nord-
kalotten på forhånd Philidors vær-
ste konkurrenter, hvilket da også
kom til at holde stik, idet de tre hold
fordelte medaljerne imellem sig.

De forsvarende pokalmestre var
uden GM Nils Grandelius, som sam-
tidig spillede med ved EM, hvilket
Skanderborgs GM Mads Andersen
for øvrigt også gjorde. En anden
ændring hos Philidor var, at IM
Helgi Dam Ziska manglede, men i
hans sted trådte IM Simon Bekker-
Nielsen ind på andetbrættet som en
fuldgod erstatning. IM Silas Lund
debuterede på fjerdebrættet, mens
GM Jakob Vang Glud og IM Niko-
laj Mikkelsen var med til at vinde
pokalen i både 2014 og 2015.

I år lykkedes det både Nordkalot-
ten og Næstved at spille lige op med
Philidor, og individuelt indkasserede
holdet hele seks nederlag, hvilket var
to flere end sidste år. Førstebrættet
Jakob Vang Glud gik ubesejret gen-
nem de seks runder og blev holdets
topscorer med 5½ point, mens ne-
derlagene fordelte sig ligeligt mel-
lem de tre øvrige Philidor-spillere.

Uddelte bøllebank
Københavnerklubben er kendt for at
lægge hårdt ud, og det var da også
tilfældet denne gang, hvor Frem i 1.
runde blev besejret 4-0. På første-
brættet holdt FM Kristoffer Dyr-
gaard ellers længe balancen mod GM
Jakob Vang Glud, men en svag før-
ste række blev i sidste ende fatal.

Vi kommer ind efter stormester-
ens 43... Td8-d4:

Jakob Vang Glud
Philidor (2526)
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Kristoffer Dyrgaard
Frem (2264)

44. Df5??

Et typisk tidnødstræk – efter 44. Df3
e4 45. Dg4! kan Hvid afvikle til et
fordelagtigt slutspil.
44... Td1† 0-1

Da Brønshøj samtidig gjorde rent
bord mod Præstø, og ingen af de
andre hold formåede at gøre dem
kunsten efter, ramlede to af for-
håndsfavoritterne allerede sammen i
2. runde. Uventet var det, at Nord-
kalotten måtte nøjes med 2-2 mod
Herning, hvor en stærk medvirkende
faktor var, at Finn Pedersen på
førstebrættet vandt over IM Björn
Ahlander.

Brønshøj tabte nøgleopgøret
Mødet mellem Brønshøj og Philidor
blev en tæt affære, som de forsvar-
ende mestre endte med at vinde med
mindst mulig margin. Brønshøjs FM

Philidor – fra venstre Simon Bekker-Jensen, Nikolaj Mikkelsen, og Silas Lund.

Jakob Vang Glud var taget fra Svendborg før præmieoverrækkelsen.

Guld

Eliterækken
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GM Jakob Vang Glud – Philidors topbræt.
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ækken:

em
ykjær 2½
eleuran 5½

Morling 4
Kjeldsen 5

RO 2
konnord 4
unkholm 2½
s Keum Finne 5
ek Dürfeld 3

kive
Meldgaard 3/5
vid 3½
Subasic 2½/5
randsen 3
gger 2/2

Juniorrækken:

Guld: Evans 1
1. Farzam Firooznia 4½
2. Mathias K. Simonsen 4½
3. Christian M. Jepsen 6
4. Antik Jakupi 5

Sølv: Frem 1
1. Sophus M. Møller 4
2. Jacob F. Christensen 3½
3. Alexander Le Besq 3
4. Albert M. Møller 5

Bronze: Skive
1. Rasmus Thøgersen 4
2. Thomas Thybo 4
3. Laurits Gorm Dahl 3
4. Marius B. Sørensen 4½

Senior 50+

Guld: Sydfyn
1. Thomas Jepsen 3½/5
2. Michael Nord 2/5
3. Per Sørensen 5½
4. Arne Andersen 2/4
R. Kurt Hollesen 2½/4

Sølv: SK 1968
1. Poul Rewitz 3½
2. Jan Rewitz 2½
3. Andreas Kastberg 3½
4. Thomas Vestergaard 5½

Bronze: Hillerød
1. Jan Nordenbæk 4½
2. Niels-Peter Nielsen 3½
3. Finn Nøhr 3
4. Lars Kjøller Nilsson 3½

Senior 65+

Guld: Nørresundby 65+
1. Jens Kølbæk 4½
2. Jørgen Jørgensen 3
3. Bent Sørensen 5
4. Børge Pedersen 3

Sølv: Evans 65+
1. Zadir Campara 3½
2. Max Erik Hansen 2½
3. Jens Ove Vedel 3½
4. Carl H. Mortensen 3

Bronze: Randers 65+
1. Svend Aage Madsen 2
2. Leo Steffensen 1½
3. Steen Juul Mortensen 4½
4. Oluf Øe 3½

Jakob Aabling-Thomsen sørgede
for holdets enlige gevinst, og det gik
ud over IM Simon Bekker-Jensen,
der ikke kunne forhindre modstan-
deren i at afvikle til et let vundet slut-
spil efter 43... fxe5:

Simon Bekker-Jensen
Philidor (2444)
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Jakob Aabling-Thomsen
Brønshøj (2370)

44. Lxd4! exd4 45. Kf4 Ke6 46. Le2

Lc6 47. Lxh5 d3 48. Lg4† Kd6 49. e5†

Kc5 50. Ke3! 1-0

I samme runde besejrede Nordka-
lotten den enlige århusianske repræ-
sentant, SK 1968, for hvem FM
Martin Matthiesen vandt over FM
Kåre Hove Kristensen, der var i
trækket efter 43. Dh8xc3:

Kåre Hove Kristensen
Nordkalotten (2352)
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Martin Matthiesen
SK 1968 (2354)

43... e5??

Taber på stedet, men også efter det
meget bedre 43... Lb5 bør Hvid vinde.
F.eks. 44. Kg2 Lc6† 45. Kh3 Sf2†
46. Kh4 Le7† 47. Kh5! og dronning
og fribonde på 7. række afgør.
44. Dxc5† 1-0

Næstved stod distancen
Med to solide 3-1 sejre over hhv.
Nr. Aaby og Evans var det blevet
Næstveds tur til at prøve at stikke en
kæp i hjulet på Philidors forhåbnin-
ger om at genvinde pokalen, og
underhundene bidrog til fortsat
spænding ved at klare 2-2. GM Ja-
kob Vang Glud og IM Mikkel

Antonsen mødte begge frem med
maksimumpoint, men efter 32. Tb1-
b6?! mistede Næstved-spilleren den
status:

Mikkel Antonsen
Næstved (2456)
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Jakob Vang Glud
Philidor (2526)

32... Ta1!

Og da truslen La3 koster Hvid en
kvalitet, valgte Mikkel at opgive.
0-1

På andetbrættet hentede FM Mikkel
Strange sin tredje gevinst i træk, og
det gik ud over IM Simon Bekker-
Jensen. Nils Linde Olsen ville ikke
stå tilbage for sin klubkammerat og
besejrede IM Nikolaj Mikkelsen,
men IM Silas Lund sørgede for ba-

2016 /4/181 9



�

... POKALFINALEN

Topscorere, Elite:

1. bræt:
Jakob Vang Glud, Philidor, 5½,
Björn Ahlander, Nordkalotten, 4½

2. bræt:
Jakob Aab.-Thomsen, Brønshøj, 4½
Mikkel Strange, Næstved, 4½
Søren Bogø, Furesø, 4½

3. bræt:
Carsten Høi, Brønshøj, 5,
Kim Skaanning, Evans, 5

4. bræt:
Thomas K. Christensen, SK 1968, 5
Jakob Rathlev, Jetsmark, 4½
Nils Linde Olsen, Næstved, 4½

R.
Peter Jakobsen, Nordkal., 2½/4

Topscorere, Bredde:

1. bræt:
Uno Skonnord, ØBRO, 4
Per Hansen, Nordre, 4
Ole Østergaard. Herning, 4

2. bræt:
Emil Deleuran, Frem, 5½
Jens Madsen, Springeren, 5½

3. bræt:
Mathias Keum Finne, ØBRO, 5
Mathias Ludvigsen, Sydøstfyn, 4½

4. bræt:
Peter Bæk Christensen, Holbæk, 5
Anton Kjeldsen, Frem, 5

R.
Lars Agger, Skive, 2/2

Topscorere, Junior

1. bræt:
Jens Ramsdal, SK 1968 1, 5½
Farzam Firooznia, Evans, 4½

2. bræt:
Mathias K. Simonsen, Evans, 4½
Thomas Thybo, Skive, 4
Valdemar Mandrup, SK 1968 2, 4

3. bræt:
Christian M. Jepsen, Evans, 6!
Phong Nguyen, SK 1968 1, 5

4. bræt:
Antik Jakupi, Evans, 5
Albert M. Møller, Frem 1, 5

lance ved at besejre Næstved-reser-
ven Kim Nørgaard.

Med en 2½-1½ sejr over Nordka-
lotten kom Brønshøj straks tilbage
på gevinstsporet. Den ene af holdets
sejrherrer var GM Carsten Høi, der
på tredjebrættet vandt over Lars Aaes
Nielsen, hvis svage kongestilling gik
op i limningen efter 20. Kg1-h2:

Carsten Høi
Brønshøj (2336)
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Lars Aaes Nielsen
Nordkalotten (2214)

20... Sd3! 21. Dc3 Le5† 22. f4 Sxf4 23.

Kh1 Lxd4 0-1

Midtvejs i turneringen var alt derfor
stadig helt åbent, idet Philidor med
tre runder igen kun var et halvt point
foran Brønshøj og Næstved.

Cementerede førstepladsen
Da Philidor allerede havde mødt de
to nærmeste forfølgere, stod SK
1968 på programmet i 4. runde. År-
husianerne var allerede distanceret
med 1½ point, og de fik ikke mange

ben til jorden i opgøret, hvor deres
eneste opmuntring var, at Thomas
K. Christensen på fjerdebrættet be-
sejrede IM Silas Lund.

Oven i den sikre sejr over SK
1968 kom det naturligvis belejligt for
Philidor, at forfølgeropgøret mellem
Brønshøj og Næstved fordelte poin-
tene nogenlunde jævnt med 2½-1½
til Brønshøj.

Til gengæld tog Nordkalotten med
en 4-0 sejr over Viborg et kæmpe-
hop opad i tabellen, og nordsjæl-
lænderne var med 10 point kun et
halvt point efter Brønshøj, men der
var stadig det tredobbelte op til føren-
de Philidor. Det havde Nordkalot-
ten imidlertid alle muligheder for at
forbedre i næstsidste runde, hvor de
forsvarende mestre ventede.

Revanchen udeblev
Selv om Philidor vandt 2015-udga-
ven i rimelig sikker stil, var der dog
et enkelt bump på vejen, idet Nord-
kalotten vandt det indbyrdes opgør i
2. runde, hvilket var en gentagelse
af triumfen fra 2012, hvor holdet sik-
rede sig bronze med en 2½-1½ sejr i
sidste runde. I de forløbne fem år
har ingen andre hold formået at be-
sejre de suveræne københavnere,
hverken i pokalfinalen eller i hold-
turneringen, hvor også netop Nord-
kalotten tilføjede dem det eneste ne-
derlag på vej mod sejren i Skakliga-
en – så naturligvis var Philidor ind-
stillet på at sætte tingene på plads.
Det lykkedes dog ikke, idet matchen
endte 2-2. Mest bemærkelsesværdigt

Brønshøj

– fra venstre

Jakob Aabling-

Thomsen,

Nikolaj Palm,

Carsten Høi  og

Niels Nørskov

Laursen.

Sølv

Eliterækken
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Topscorere, Senior 50+

1. bræt:
Sven Judas, Nr. Aaby, 5½
Jan Nordenbæk, Hillerød, 4½

2. bræt:
Tavs Bjerre, Skanderborg, 4½
Aage D. Olsen, Randers 50+, 5

3. bræt:
Per Sørensen, Sydfyn, 5½
Kaj Munk, Skanderborg, 3½
Knud Peder Jensen, Fur, 3½
Andreas Kastbjerg, SK 1968, 3½
John Kristensen, Maribo, 3½
Kurt Pedersen, Aalborg, 3½

4. bræt:
Thomas Vestergaard, SK 1968, 5½
Colin Watson, Skanderborg, 4½
Preben Larsen, Roskilde, 4½

R.
Jørn Lorenzen, Faaborg, 3½/5
Kurt Hollesen, Sydfyn, 2½/5

Topscorere, Senior 65+

1. bræt:
Jens Kølbæk, Nørresundby, 4½
Zadir Campara, Evans 65+, 3½

2. bræt:
Jørgen Jørgensen, Nørresundby, 3
Max Erik Hansen, Evans 65+,
2½/5

3. bræt:
Bent Sørensen, Nørresundby, 5
Steen J. Mortensen, Randers 65+, 4½
Jens Ole Vedel, Evans 65+, 3½

4. bræt:
Oluf Øe, Randers 65+, 3½
Børge Pedersen, Nørresundby, 3
Carl H. Mortensen, Evans 65+, 3

var det, at GM Jakob Vang Glud
efter fire sejre i rap måtte affinde sig
med remis mod IM Björn Ahlander.

Samtidig vandt Jetsmark hele
3½-½ over Næstved, og blandt
nordjydernes triumfatorer var FM
Bjarke Jensen, der på andetbrættet
vandt et uhyre spændende parti over
FM Mikkel Strange, hvis sidste træk
var 37. b5-b6:

Bjarke Jensen
jetsmark (2342)
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Mikkel Strange
Næstved (2344)

37... Sxe3! 38. b7 Ld4?

38... Tc1† 39. Kf2 Sg4† 40. Ke2
Lc3! ville føre til mat i højst tre træk.
39. b8D??

Nu går Hvid mat! Efter 39. Sb5!
Sg4† 40. Kf1 Tc1† 41. Ke2 Tc2†
42. Kf1 Se3† 43. Kg1 Txg2† 44.
Kh1 La7 45. Sxa7 Tb2 46. h4 Kd5
er der stadig masser af spil i stil-
lingen, selv om Sort fastholder en
vis fordel.
39... Sg4† 40. Kf1 Tc1† 41. Ke2 Tc2†

42. Ke1 Lf2† 43. Kf1 Se3 mat! 0-1

Resultaterne skabte fornyet spæn-
ding om mesterskabets placering,
hvor Philidor inden sidste runde var
alene i front med 13½ point, men tæt
fulgt af Brønshøj med 13 point og
Jetsmark og Nordkalotten med 12
point.

Gjorde arbejdet færdigt
Storsejren havde sendt Jetsmark i
armene på Philidor, mens Brønshøj
sluttede af mod SK 1968, der via en
storsejr over Furesø var kommet til-
bage i det fine selskab. Brønshøj kun-
ne bruge al hjælp fra Jetsmark, men
den udeblev, idet mestrene viste klas-
sen ved at vinde 3-1. Ankermanden
GM Jakob Vang Glud vandt i op-
visningsstil over IM Christian Kyn-
del Pedersen, der blev straffet hårdt
efter 34... Le7-f8?

Christian Kyndel Pedersen
Jetsmark (2413)
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Jakob Vang Glud
Philidor (2526)

35. Txg6†! fxg6 36. Txg6† Kf7 37. Dh7†

Lg7 38. Dxg7 mat! 1-0

Nordkalotten

– fra venstre

Jacob Sylvan, Lars

Aaes Nielsen,

Kåre Kristensen,

Peter Jakobsen og

Björn Ahlander.

Bronze

Eliterækken

www. dsu.dk
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1996: Århus
1997: Nordre
1998: Gistrup
1999: Nørresundby
2000: Skolerne
2001: Skolerne
2002: Brønshøj
2003: Jetsmark
2004: Skolerne
2005: Aalborg
2006: Skolerne
2007: Jetsmark
2008: Brønshøj
2009: Sydøstfyn
2010: Århus/Skolerne
2011: Skanderborg
2012: Philidor
2013: Philidor
2014: Philidor
2015: Philidor
2016: Philidor
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Frem

– fra venstre

Anton Kjeldsen,

Emil Deleuran,

Peter Morling

og Jess Nykjær.

Jakob Rathlev sørgede for Jetsmarks
trøstmål ved at besejre IM Silas
Lund, der var i trækket efter 75.
Kc2-b1.

Silas Lund
Philidor (2406)
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Jakob Rathlev
Jetsmark (2216)

Her kunne Sort have spillet 75... e4!
med gevinststilling, men i stedet for
endte han efter 75... d2? i den mod-
satte situation.
76. Tb8† Ka3 77. Kc2 Le2 78. Ta8†?!

Mere præcist var 78. Kxc3!
78... Kb4 79. Tb8† Kc5 80. Td8 Lc4 81.

Kxc3 e4 82. Kxd2 Kc6 83. Ke3 1-0

Med Philidors sikre sejr over Jets-
mark skulle Brønshøj vinde 3½-½
for at gå forbi, men de måtte nøjes
med 2-2 mod SK 1968. Philidor
genvandt følgelig pokalen et helt
point foran Brønshøj og Nordkalot-
ten, som sluttede af med at besejre
Frem 3-1. Helt på omgangshøjde
med Brønshøj kom nordsjællæn-
derne dog ikke, idet københavnerne
havde et matchpoint mere.

Frem vandt Bredderækken
Bredderækken plejer at være præget
af stor jævnbyrdighed, men det var
langtfra tilfældet i år, idet Odense-
klubben Frem efter at have vundet
samtlige seks matcher sluttede 2½
point foran nærmeste forfølger. Med
resultatet fik odenseanerne rettet op
på sidste års skuffelse, hvor de til
det sidste bejlede til en podieplads,
men måtte se Valby løbe med bron-
zen på flest matchpoint.

Som omtalt i gennemgangen af de
lokale stævner, var vinderen af Bred-
derækken 2015, SK 1968, atter kva-
lificeret, men sygdom forhindrede år-
husianerne i at forsvare mesterska-
bet. Hvorvidt de kunne have fulgt
Frem til dørs denne gang, kan man
naturligvis kun gisne om, men på
dagen formåede ingen af de øvrige
deltagere i hvert fald for alvor at ud-
fordre fynboerne.

Frem lagde ud mod Bov, som blev
besejret 2½-1½, men sønderjyderne
kom flot igen ved at vinde deres fire
næste kampe og var inden sidste run-
de nærmeste forfølger. Det skyldtes

især, at indtil da ubesejrede ØBRO i
5. runde måtte indkassere et 1-3 ne-
derlag til førerholdet, som gik ind til
sidste runde med 14½ point, mens
Bov stod noteret for to færre.

Da fynboerne havde flest match-
point og også sejr i indbyrdes kamp,
ville ét point være nok til at sikre
pokaltriumfen, men det blev der slet
ikke brug for, idet Bov sluttede af
med at tabe klart til Skive, der med
sejren sikrede sig tredjepladsen.

Selv om mesterskabet var i hus,
satte Frem kronen på værket ved i
sidste runde at besejre Brønderslev
2½-1½. Efter blamagen i næstsidste
runde kom ØBRO stærkt igen ved
at vinde 4-0 over Læseforeningen,
hvilket rakte til en andenplads for
københavnerne.

Evans suveræn i
Juniorrækken
Sidste år vandt FREM 1 overrasken-
de guld i den yngste række foran
SK 1968 1 og Evans, men en genta-
gelse lå ikke lige for. Dels var oden-
seanernes daværende førstebræt,
Tobias Ilsøe, som imponerede med
6 point af 6, ikke længere til rådig-
hed, dels så de to jyske udfordrere
igen meget stærke ud. Det fik Frem
allerede at mærke i 2. runde, hvor
SK 1968 1 sejrede 3-1 i det indbyr-
des opgør.

Evans vandt med de samme cifre
over Skive og førte rækken, og der-
for var der dømt jysk topopgør run-
den efter, hvor Evans lagde grund-
stenen til den samlede sejr ved at
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Bredde-rk.



besejre SK 1968 1 med mindst mu-
lig margin. Halvvejs var Evans klart
i spidsen af Juniorrækken 1½ point
foran Frem 1.

Derfor var kravet til odenseanerne
runden efter en sejr over Evans, men
den var de slet ikke i nærheden af,
idet vejlenserne vandt 3-1. Da den
blev fulgt op af en 3½-½ sejr over
SK 1968 2, behøvede Evans kun et
enkelt point i sidste runde, og det
lod ikke vente længe på sig, idet hol-
det understregede sin suverænitet

ved at vinde 4-0 over Frem 2 til en
af de mest sikre førstepladser længe
set.

Ændringer i rækkefølgen var der
til gengæld i kølvandet på Evans, da
de øvrige resultater flaskede sig så
heldigt for de detroniserede mestre
fra Frem 1, at en fjerdeplads blev
skiftet ud med en andenplads på flere
matchpoint end Skive. Sorteper blev
overladt til SK 1968 1, der blot for-
måede at spille 2-2 mod klubbens
andethold.

Juniorrækken plejer at være leve-
ringsdygtig i flere spillere med
maksimumpoint, men det var ikke
tilfældet i år, hvor Evans’ tredjebræt,
Christian M. Jepsen, som stævnets
eneste formåede at score 6 point.

Fynsk triumf i 50+
50+ endte som en triumf for Syd-
fyn, hvis trup bestod af spillere fra
Sydøstfyn og Tårnet. Der blev sam-
tidig skrevet pokalhistorie, idet det
var første gang, siden Seniorrækken
blev oprettet i 2009, at et jysk hold
ikke vandt.

Via tre sejre og tre uafgjorte kampe
lykkedes det Sydfyn at gå ubesejret
gennem turneringen, men efter de
første tre runder var Evans 50+ alene
i spidsen med 9 point, mens Sydfyn
på andenpladsen havde 8 point, og
yderligere et point efter fulgte fire
andre hold. Runden efter tabte vej-
lenserne til Nørresundby 65+, og det
udnyttede Hillerød til via 4-0 sejr
over Aalborg at bringe sig alene i
spidsen af yngste gruppe.

I næstsidste runde var der imid-
lertid igen hjælp at hente fra Nørre-
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Evans

– fra venstre

Antik Jakupi,

Christian

M. Jepsen,

Mathias K.

Simonsen

og Farzam

Firooznia.

Guld

Jenior-rk.

Foto: Arild Rimestad.
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Pokalstemning

i Svendborg

Sidste parti i matchen

Viborg - Furesø i

Eliterækkens 2. runde.

Viborgs Esmat Guindy

vinder med de hvide

brikker over Klaus

Nielsen og udligner

til 2-2.
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sundby 65+, der besejrede Hillerød,
og inden sidste runde stod Sydfyn,
Hillerød og Evans 50+ alle noteret
for 12½ point.

Finale mellem 50+ og 65+
Konkurrenternes hidtidige skæbne
taget i betragtning, kunne det dog
bestemt ikke kaldes en ønskesitua-
tion, at de fynske guld-aspiranter
skulle slutte af mod Nørresundby
65+, der var så langt foran de tre
andre hold i ældste gruppe, at nord-
jyderne allerede var så godt som
sikre på førstepladsen.

Opgøret kom desuden til at stå om,
hvem af de to hold, der ville blive
bedst samlet blandt samtlige senio-
rer, og den duel faldt ud til Sydfyns
fordel, idet de vandt 3-1. Det rakte
akkurat, idet Sydfyn og Nørresund-
by 65+ sluttede helt lige på såvel
bræt- som matchpoint, men fynbo-

Sydfyn

– fra venstre

Michael Nord,

Per Sørensen,

Thomas Jepsen

og Arne Andersen.

Guld

Senior 50+

erne var bedst i kraft af sejr i indbyr-
des opgør. Da de nærmeste konkur-
renter, Evans 50+ og Hillerød, sam-
tidig spillede 2-2, var den fynske
pokaltriumf en kendsgerning.

Roskilde nåede med en storsejr i
sidste runde på omgangshøjde med
Evans 50+ og Hillerød, men efter
udvidet korrektionsberegning tog
Hillerød tredjepladsen i 50+.

Nørresundby bedste 65+
Det havde længe stået klart, at Nør-
resundby 65+, Evans 65+ og Ran-
ders 65+ ville sætte sig på medal-
jepladserne i ældste gruppe, idet
Brønshøj ret hurtigt blev agterud-
sejlet, og den rækkefølge ændrede
resultaterne i sidste runde ikke på.

I de to seniorrækker gjorde ‘ung-
dommen’ i skikkelse af Per Søren-
sen, Sydfyn, og Sven Judas, Nr.
Aaby, det bedst med 5½ point af 6.

Nørresundby

– fra venstre

Bent Sørensen,

Børge Pedersen,

Jørgen Jørgensen

og Jens Kølbæk.

Guld

Senior 65+
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Viktor Korchnoi: ‘Pludselig fik jeg
et fuldstændig uforklarligt blackout.
I partiet mod Bagirov [USSR-Me-
sterskab 1960] tog jeg fat i den for-
kerte brik og gav omgående op. Ti-
derne ændrer sig og vel også skik
og brug. 43 år efter greb Zurab
Asmaiparashvili ved Europamester-
skabet i 2003 i sit parti mod Vladi-
mir Malakhov den forkerte brik.
Derefter tog han så den rigtige brik
op i hånden og udførte med den sit
planlagte træk. Han vinder partiet
og bliver europamester. Et fremra-
gende eksempel til efterfølgelse for
ungdommen, og det så meget desto
mere eftersom Asmaiparashvili jo
som bekendt er en af de ledende
personer i FIDE...’

(‘Mein Leben für das Schach’,
2004)

Simen Agdestein: ‘Skakverdenen
er som dyreverdenen. Hvis først no-
gen bløder lidt, bliver der gået eks-
tra hårdt til dem.’

(VG, 11. oktober 2010)

Bent Larsen: ‘Man kan godt vinde
et skakparti, hvor man overhovedet
ikke opdager fælderne. Man parerer
dem rent tilfældigt. Det giver en
bedre score at se sig for, men en
enkelt gang i 25 millioner partier
kunne en svagt begavet gorilla godt
gå hen og vinde over Karpov. Det
kunne der laves en mægtig film-
komedie ud af, men desværre gider
Karpov ikke spille ret mange partier
med gorillaer, og de gider vist heller
ikke spille med ham.’

(Næstved Tidende, 31. maj 1980)
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WORLD AMATEUR CHESS CHAMPIONSHIP
6.-15. maj 2017  Kos / Grækenland

www.amateurchess.com/kos

Spar 150 EUR

per person ved tidlig

registrering indtil

30. september!

2015 & 2016: 240 spillere fra 30 nationer
9 runder Swiss-System
Præmiesum: 5.000 EUR
Turneringen vil blive spillet i 7 grupper:
A: 2200-2400  B: 2001–2200 
C: 1801–2000  D: 1601–1800 E: 1401–1600 
F: 1201–1400   G: 0 (non classés)–1200

5***** strandhotel Helona Resort Kos
9 nætter med helpension og ubegrænset
ikke-alkoholiske drikkevarer inkluderet
fra 699 € per person
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Copenhagen Chess Challenge 2016

1 GM Jonny Hector, Sverige (2493) 7½
2 GM Mads Andersen, Danmark (2504) 6½
3 GM Adrien Demuth, Frankrig (2550) 6½
4 IM Nicolai Getz, Norge (2408) 6½
5 GM Carsten Høi, Danmark (2393) 6½
6 GM Henrik Danielsen, Danmark (2480) 6
7 FM Martin Haubro, Danmark (2345) 6
8 FM Kåre Hove Kristensen, Danmark (2341) 6
9 FM Jesper Søndergård Thybo, Danmark (2358) 5½

10 FM Fabian Englert, Tyskland (2391)  5½
11 GM Daniel Semcesen,  Sverige (2454) 5½
12 FM Esben Kjems Hove, Danmark (2232) 5½
13 FM Jacob Sylvan, Danmark (2327 5½
14 FM Martin Matthiesen, Danmark (2377) 5½
15 FM Anastasios Tsiolakidis, Grækenland (2288) 5½
16 Henrik Andreasen, Danmark (2227) 5½
17 Lars René Andersen, Danmark (2185) 5½
18 GM Thorsten Michael Haub, Tyskland (2359) 5
19 FM Mads Boe, Danmark (2303) 5
20 IM John Arni Nilssen, Danmark (2300) 5
21 Dennis Jørgensen, Danmark (2201) 5
22 IM Jens Ove Fries Nielsen, Danmark (2389) 5
23 FM Mikkel Manosri Jacobsen, Danmark (2210) 5
24 Can Kabadayi, Tyrkiet (2174) 5
25 Aref Vasli, Iran (2164) 5
26 FM John Filip Rendboe, Danmark (2179) 5
27 Mogens Henrik Thuesen, Danmark (2209) 5

I alt 62 deltagere. 20. april - 24. april, i Ballerup.

www. copenhagenchesschallenge.dk/

Sidst i april gik det løs med den 12.
udgave af Copenhagen Chess Chal-
lenge. Turneringen startede tilbage i
2005 som et initiativ, der skulle give
unge spillere muligheden for at møde
stærk modstand. Dette udmøntede
sig i en lille open med deltagelse af
fire FM’ere og to GM’ere.

Siden da er meget sket, og i år var
der syv stormestre i startlisten samt
fire IM’ere og 14 FM’ere. Forhånds-

Udfordring i 

Copenhagen Chess Challeng

Bagest, stående på bænke: 24, J
Stående fra venstre: Tom Skovga
14, 42, 13, 22, 17, 25, 16. Sidde

Af Martin Haubro

Foto: Siv Haubro.

Copenhagen Chess Challe

Sikker sejr til Jonny Hector og IM-tite

Jonny Hector – endnu en stor turneringssejr.
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favoritterne var relativt simple at klar-
lægge. Stormestrene Adrien Dem-
uth, Mads Andersen, Jonny Hector,
Henrik Danielsen og Daniel Semce-
sen udgjorde top-5.

Hvor der kun blev sat et par halve
point til i de første to runder, faldt
den første af favoritterne i 3. runde,
da Daniel Semcesen tabte til Jesper
Thybo. Det skal dog også bemær-
kes, at Demuth havde satte halve

Ballerup

point til i 2. og 3. runde mod Mads
Boe og Kåre Kristensen, efter at
have slået Mads’ talentfulde søn Fi-
lip i runde 1.

Normjagt og IM-titel
Turneringen er – som den plejer – en
oplagt mulighed for at jage IM- og
GM-normer. Jeg lavede min første
IM-norm tilbage i 2013, og da jeg
sidenhen havde scoret IM-norm nr.
2 samt passeret de 2400 i rating gan-
ske midlertidigt, søgte jeg min sid-
ste IM-norm og titel. Umiddelbart
var jeg indstillet på bare at spille, og
efter at jeg fik en på hatten i 3. runde,
fik jeg hævnet mig grusomt:

Martin Haubro
Danmark (2345)

Martin Matthiesen
Danmark (2377)

Spansk / C95

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

5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3

0-0 9. h3 Sb8

Breyer-varianten i Spansk. Det hø-

rer med til historien, at vi spillede
lige præcis dette på ICC en lille uges
tid inden partiet, med 10. d3.
10. d4 Sbd7 11. Sbd2 Lb7 12. Lc2 Te8

13. Sf1 Lf8 14. Sg3 g6 15. a4 c5 16. d5

c4 17. Lg5 Le7

17... Le7

17.. h5 er hovedvarianten, men 17...
Le7 er også spillet, bl.a. af Spasskij.
18. Dd2 Sc5 19. Lh6 Sfd7 20. De3 Sb6

21. axb5 axb5 22. Sh2 Txa1 23. Txa1

Sba4 24. Tb1 Lc8
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Sort har udlignet i kraft af Sa4 og en
kronisk syg hvid bonde på b2, mens
Hvid har alt spillet på K-fløjen.

e 2016 – Deltagernes navne findes i slutstillingerne side 16 og 18 via de anførte placeringsnumre.
acob Pallesen (arrangør), 48, 51, 10, 59. 49, 50, Tom Krog (arrangør), 36, 33, 47, 41.
ard (arrangør), 31, 32, 8, Poul Jacobsen (arrangør), 44, 29, 58, 5, 52, 27, 26. 21, 59, 18, 57, 35, 46, 20, 34, 23,

ende fra venstre: 61, 62, 19, 12, 56, 53, 7, 9, 1, 39, 45, 38, 54, 55.
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Jesper Thybo
kommenterer:

Jesper Thybo
Danmark (2358)

Daniel Semcesen
Sverige (2454)

Engelsk / A10]

1. c4 e5 2. g3 d6 3. Lg2 f5 4. Sf3 Le7

Her tilbød han remis! Jeg ville dog
gerne spille, så jeg afslog ret hur-
tigt...
5. 0-0 Sf6 6. Sc3 0-0 7. d4 e4 8. Se1 c6

9. d5

9. f3 er en anden måde at spille det
på, det tillader dog d6-d5.
9... Sa6 10. f3 exf3 11. exf3 c5

En meget spændende stilling er op-
stået. Hvid har mere plads, men stil-
lingen er for begge parter solid.
12. Sd3 Se8 13. b3 Lf6 14. Lb2 Sac7

15. Dd2

Jeg har indtil nu bare udviklet natur-
ligt, og stillingen ser noget mere be-
hagelig ud for Hvid. Fremrykningen
a2-a3 + b3-b4 ligger i luften, samt
planen at tage fuld kontrol over e-
linjen.
15... Tb8 16. a4 a6 17. a5

Nu kan Sort ikke åbne dronning-
fløjen på en god måde.
17... Ld4†

17... b5 18. axb6 Txb6 19. b4! cxb4
20. Sa4 Lxb2 21. Dxb2 Tb8 22.
Sxb4 gav fordel til Hvid.
18. Kh1 Sf6 19. Tfe1

Allerede her var 19. b4 super godt.
19... Te8 20. b4! cxb4 21. Sxb4 La7

22. Se2?

Giver unødvendigt modspil og for-
virring. Bedre 22. Txe8† Dxe8 23.
Te1 Df8 24. Se2 med en fantastisk
stilling.
22... Lf2 23. Tf1 Le3 24. Dc3 Ld7 25.

Sd4 Tc8 26. Db3

Jeg har spillet upræcist de sidste par
træk, og nu er det langtfra klart.
26... Sh5

26... f4! 27. g4 h5 gav modspil.
27. Sbc2?

27. f4! var stærkere.
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4½ 28 Peter Thorsbro, 29 FM Fi-
lip Boe Olsen, 30 Svein Rishovd
(Norge), 31 IM Petter Haugli (Nor-
ge), 32 FM Petter Stigar (Norge),
33 Søren Mikkel Andersen, 34
Christian Eriksson, 35 Michael E.
Vesterli

4 36 Lars Laustsen, 37 Anders
Gjerdrum Hagen (Norge), 38 FM
Mogens Moe, 39 Ulf Karlsson (Sve-
rige), 40 WFM Camille De Seroux
(Schweiz), 41 Kim Nyvang Ander-
sen, 42 WFM Louise Fredericia,
43 Ellen Kakulidis, 44 Nicolai Kis-
trup, 45 William Hørup Philipsen,
46 Per Settergren Sørensen, 47
David Christophersen

3½ 48 Jan Slettebo (Sverige), 49
Michael Tandrup, 50 Julius Møl-
vig, 51 Johan Ravnborg Holmstrøm,
52 Allan Toftegaard Christensen,
53 Preben R. Larsen

3 54 Ole Overmark, 55 Peter
Stuhr, 56 Dariusz Allam, 57 Anton
Mehmet Yildiz Marthedal

2½ 58 Ib Skovgaard

2 59 FM Daniel Andersen, 60
Sven-Ingvar Sundin (Sverige), 61
Darryl Hentley (Tyskland)

½ 62 Uffe Kallenbach

CCC – øvrige placeringer

25. f4! exf4 26. Dxf4 Lf8 27. Tf1 Lxh6

28. Dxh6

28. Dxf7† er kun en hævnskak, des-
værre.
28... De7 29. Sf3
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Maskinen påstår, at stillingen bare
er helt lige. Det har den muligvis ret
i, men Sort skal bevise det.
29... f6?

29... Df8 30. Df4 f6 havde holdt
balancen, og Hvid har ikke umiddel-
bart nogen vej ind i den sorte stil-
ling.
30. e5!

Åbner for c2-løberen på ganske
spektakulær vis. Pludselig kan Sort
ikke forsvare sig.
30... Df8

30... dxe5 31. Lxg6 Tf8 32. Sh5
hxg6 33. Dxg6† Kh8 34. Sg5 fxg5
35. Txf8† Dxf8 36. Sf6 taber også
for Sort.
31. Dh4 dxe5 32. Sg5 Te7 33. d6

33. Lxa4 var endnu stærkere, med
ideen 33... Sxa4 34. d6 Tg7 35. S3e4
f5 36. Sxh7 Txh7 37. Sf6† Kg7 38.
Sxh7! Dxd6 39. Sg5.
33... Tg7

33... Ta7 34. S5e4 Sxe4 35. Sxe4 f5
36. Sf6† Kh8 37. d7!
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27... Lh6?

Efter 27... Sxg3†! 28. hxg3 f4! ville
jeg blive nødt til at finde en com-
puteragtig måde at overleve på: 29.
Se6 Sxe6 30. dxe6 fxg3 31. Lh3!
Lxe6 32. Lxe6† Txe6 33. Kg2 med
gensidige chancer.
28. f4!

Nu er alt igen, som det skal være!
Sorts brikker står dårligt og passivt,
imens Hvids står på gode felter.
28... Sf6 29. La3 Se4 30. Lxe4 fxe4

30... Txe4 31. Lxd6 er ret håbløst.
31. f5

Med planer om en kæmpe springer
på e6. I stedet var 31. Lxd6 Lh3 32.
Le5 Lxf1 33. Txf1 vundet, men jeg
følte ikke lige for at ofte en kvalitet.
31... De7 32. Se6 Ld2 33. Se3 La4

Forsøg på forvirring.
34. Dxa4 Lxe3 35. Dc2 Sxe6 36. fxe6

Dc7 37. Tae1 Lh6 38. Txe4 Dxa5 39.

Lxd6 Dxd5 40. cxd5 Txc2

Jesper Thybo
kommenterer:

Jesper Thybo
Danmark (2358)

Thorsten Michael Haub
Tyskland (2359)

Pirc forsvar / B07

1. Sf3 d6 2. d4 Sd7 3. e4 g6 4. Lc4 e6

5. Sc3 a6 6. a4 b6 7. 0-0 Lg7 8. e5!

Prøver at bryde op i den meget af-
ventende stilling.
8... dxe5?

Efter 8... d5? er både 9. Sxd5 exd5
10. Lxd5 Tb8 11. e6 fxe6 12. Lxe6
med et meget farligt angreb, og 9.
Lg5 f6 (ikke 9... Se7? 10. Lxd5) 10.
exf6 Sdxf6 11. Lb3 stærkt, men 8...
Se7 gav okay spil for Sort.
9. Lg5?

Konsekvent var 9. d5! Sc5 (9... Sf8
10. De2 f6 11. Td1) 10. Le3 med
super kompensation for bonden.
9... Se7 10. dxe5 h6 11. Lf4 Lb7 12.

De2 Sf5

12... g5! 13. Lg3 Sf5, og Sort står
mere end fint.
13. Tad1 De7 14. Sd4 Sh4 15. Lg3 g5?

Meget bedre chancer gav 15... Sxg2
16. Ld3 Sc5 (16... Sh4 17. Le4) 17.
Sf3 g5 18. Kxg2 g4 19. Le4 Sxe4
20. Sxe4 gxf3† 21. Dxf3 med en
spændende stilling.

34. Sh5!

Alle Hvids officerer skærer igennem
den sorte stilling.
34... f5

34... gxh5 35. Sxh7 Txh7 36. Lxh7†
Kg7 37. Dxh5 vurderede jeg som
tæt på vundet for Hvid, dog skal der
stadig arbejdes for pointet. Slår Sort
løberen med 36... Kxh7, får han han
efter 37. Txf6 Dxf6 38. Dxf6 tre of-
ficerer for dronningen, men de koor-

dinerer ikke, og den hvide dronning
er for stærk.
35. Sxg7 Dxg7 36. Sxh7 Le6 37. Sg5

Ld7 38. Lxa4 Sxa4 39. Sf3 e4 40. Dd8†

Kh7 41. Sg5† Kh6 42. Tf4

Og mat følger.
1-0

En titelnorm – for mit vedkommende
i hvert fald – bliver ikke grundlagt
på en stærk finish. Den bliver lavet

på en stærk turnering, i dette tilfælde
med sejre i runde 4-6. Mod Martin
Matthiesen, dernæst med sort mod
Mads Boe samt mod den norske IM
Nicolai Getz.

Martin Haubro
Danmark (2345)

Nicolai Getz
Norge (2408)

Siciliansk / B48

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Le3 a6 7. Dd2 Sf6

Som forberedt, men nu kunne jeg ik-
ke huske, om Hvid skal spille f2-f4
før eller efter 0-0-0. Spillede jeg det
nu, kom Lb4, og på 8. 0-0-0 kunne
8... Sg4 måske være irriterende.
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Sort kan intet gøre imod de domine-
rende centrumsbønder.
41. e7

41. La3 fulgt af d6-d7 var en lettere
gevinst.
41... g6 42. Th4! Tc1

42... Lg7 43. Thf4 hjalp ikke.
43. Txc1 Lxc1 44. Lb4 Lg5 45. d6

Min første sejr over en stormester!
Heldigvis blev det ikke min eneste
GM-skalp i denne turnering!
1-0
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Jesper Thybo i trækket med hvid mod Daniel Semcesen – sejr og stormesterskalp.

Foto: Lars-Henrik Bech Hansen.
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16. f4!

Når man får chancen, så hvorfor ikke
tage den? Åbner stillingen, før Sort
er klar til det.
16... gxf4?

Igen skulle Sort slå på g2. 16... Sxg2
17. fxg5 hxg5 18. Txf7 havde ført til
en vild stilling, hvor alt andet end
præcise træk ikke er en mulighed.
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17. Sxe6! fxg3

17... fxe6 18. Dh5† Df7 19. Dxf7†
Kxf7 20. Txd7† Ke8 21. Txg7 fxg3
22. Lxe6 gxh2† 23. Kxh2, og Sort
er forsvarsløs imod tårnene på 7-
række.
18. Sxg7† Kd8 19. Txd7†! Dxd7 20.

Td1

Og der er ikke rigtig mere at gøre...
20... gxh2† 21. Kxh2 Sxg2 22. Txd7†

Kxd7 23. Dg4† Ke7 24. Sf5† 1-0

8. f4

8. 0-0-0 Sg4 9. Lf4 e5 10. Sd5 Dd8
11. f3 giver dog Hvid rigtig godt
spil.
8... Lb4 9. Ld3 Sa5 10. a3 Lxc3 11.

Dxc3 Dxc3† 12. bxc3 d5
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13. exd5?!

Min bondestruktur ligner en ruin,
men jeg har løberparret og lidt ud-
vikling i kompensation. Efter partiet
opdagede jeg, at 13. e5 Se4 14. Sb3
Sc4 15. Lxc4 dxc4 16. Sa5 b5 17.
Ld4 f5 er en teorivariant, der giver et
lige slutspil.
13... Sxd5 14. Ld2 Se7?

14... Sb6 er nødvendigt! Efter 15.
Tb1 Sbc4 16. Tb4 Sxd2 17. Kxd2
Ld7 18. Sb3 Sxb3† 19. cxb3 ligner
det en remis.
15. c4! Sac6 16. Sf3

Hvid har pludselig ganske stor for-
del på grund af de stærke løbere og
terrænovervægten. Løberen på c8 er
ikke en særlig god brik.
16... Ld7 17. 0-0 f6 18. Tab1 0-0-0!

Den rigtige måde at dække b7 på.
19. Le3 Le8 20. Tfe1 Lf7
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Status er, at Sort har to potentielle
svagheder: e6 og b7. Efter at have
gjort de sidste par træk uden en klar
plan fandt jeg (endelig!)...

Jonny Hector
kommenterer:

CCC er en fin turnering takket være
de ambitiøse og hårdtarbejdende ar-
rangører. Men den er hård, ak så
hård, for spillerne. Med to partier
om dagen og – for mig – fire timers
rejsetid hver dag frem og tilbage fra
Helsingør er man helt i knæ før tur-
neringen er ovre.

Derfor mener jeg, at nøglepartiet
for min turneringssejr denne gang
var partiet mod Henrik Danielsen i
7. runde. Jeg overvejede at kommen-
tere det parti, men da vi blot spillede
sammenlagt fem træk, har jeg valgt
et andet parti, som nok er mere se-
værdigt.

Efterhånden har jeg spillet flere
partier mod Mads Andersen, og for
hver gang er han blevet lidt stær-
kere.

Jonny Hector
Sverige (2493)

Mads Andersen
Danmark (2504)

Fransk / C12

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Lb4

Fransk har vi ikke spillet tidligere i
et indbyrdes parti, men jeg gættede
jo nok, at det var en mulighed. At
det blev McCutcheon-varianten var

derimod en overraskelse.
5. exd5!?

Et brugbart alternativ til 5. e5, selv
om e5 sandsynligvis er det stærke-
ste træk.
5... Dxd5

Hvis Sort slår tilbage med e-bonden
går åbningen over i afbytningsva-
rianten, men netop her mener man,
at Sort ikke længere kan spille de
bedste opstillinger. Om det sandt,
ved jeg ikke, men 5... Dxd5 er det
mest almindelige svar og også det,
der leder til mest interessant spil.
6. Lxf6 gxf6 7. Dd2 Da5

Sort kan behandle denne opstilling
på flere forskellige måder: Et hurtigt
e6-e5, b7-b6 eler Sc6 fulgt af 0-0-0.
Jeg forstod efterfølgende, at den op-
stilling, Mads vælger, er anbefalet i
en bog af Aagaard og Ntirlis fra
2013. En relativt ny metode, hvorfor
der endnu ikke findes ret mange
partieksempler.
8. Sge2 Sd7 9. g3

Hvids udvikling går lidt langsomt,
men hvis Sort ikke kan udnytte det,
kommer Hvids brikker til at stå bedre
end Sorts. Sort har spillet mange brik-
ker dronningfløjen, men har en del
svagheder på den anden fløj.
9... Sb6 10. Lg2 Ld7?!

... COPENHAGEN CHESS CHALLENGE
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21. Sd2!

Springeren kan pludselig både gå til
c5 over b3, samt til d6 over c4/e4.
21... Sf5 22. Lf2 Sd6? 23. c5 Se8 24.

Sc4 Kc7 25. Le4! Tb8 26. Tb6 e5 27.

Lxc6 bxc6

27... Lxc4 gendrives med 28. Lf3!,
og Sorts næste problem er at over-
veje, hvordan han skal forsvare sig
mod c6 og fxe5.

28. Sa5! Kc8 29. fxe5 fxe5 30. Txe5

Txb6 31. cxb6 Sd6 32. Te7 Ld5 33. Lg3

Td8 34. Lxd6 1-0

Da jeg efter partiet kunne se, at jeg
skulle møde den topseedede GM
Demuth i 7. runde, kunne et hurtigt
Excel-regnestykke afsløre, at 1 point
af 3 var nok for norm og titel. De
kom ind ved to relativt hurtige halve

mod Mads Andersen og Henrik
Danielsen efter en brutal nedslagt-
ning med sort mod Demuth.

De håbefulde
Ud over undertegnede var tre andre
spillere tæt på normer. Nicolai Getz,
den tyske FM Fabian Englert og Jes-
per Thybo. Nicolai Getz kunne, ef-
ter at have slået Henrik Danielsen i
8. runde, score GM-norm med sejr
mod Adrien Demuth, men måtte nø-
jes med remis. Fabian Englert kunne
lave sin sidste IM-norm og derved
færdiggøre sin IM-titel med en sejr
mod Kåre Kristensen, men tabte. Det
betød samtidig, at Kåre Kristensen
endte med en præstation på ca. 2445,
ganske tæt på normkravet på 2450,

Hvis Sort vil placere springeren på
c4, skulle han gøre det nu, hvor Hvid
måtte gardere b2. I næste træk, hvor
Mads spiller trækket, er det blevet
unødvendigt at dække bonden, og
Sc4 er derfor et slag i luften.
11. 0-0 Sc4?

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

12. Df4!

Alle udviklingstræk er gjort, og nu
spiller Hvid fremad i resten af par-
tiet.

12... Le7 13. Se4 f5 14. Sc5

Først 13. Se4 for at tvinge f-bonden
frem og derpå 14. Sc5, som tvinger
Sort til at afbyte sin sortfeltede lø-
ber, efterlader Sort vældig hullet på
de sorte felter. Enkelt og praktisk
spil.
14... Lxc5 15. dxc5 Dxc5 16. b4

Afbytter b-bønderne og åbner spil-
let for den bedre udviklede.
16... Dxb4 17. Tab1 Dc5 18. Txb7 Tc8
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19. Tb3

Egentlig søgte jeg efter et stærkere
træk, som kunne få flere officerer
med, men tårnet på b7 står lidt uhel-
digt, og jeg var bange for, at det
kunne få problemer, hvis Sort fik
lov til at spærre det inde med Sc4-
b6. Så hellere et par skridt baglæns
og tage et nyt tilløb. Umiddelbart vil
tårnet til c3, og det er svært at se,
hvad Sort skal gøre med sin konge.
19... e5 20. Dh4 Le6 21. Td1 De7?

Det er forståelgt, at Sort kalder brik-
ker til forsvaret, men dette træk burde
tabe i stor stil. I partiet taber det også,
om end lidt mere kringlet.
22. Lc6† Kf8 23. Dh6† Kg8
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24. Ld5?

Den rigtige vej var 24. Sf4! exf4 25.
gxf4, som åbner for en tårnskak på

Foto: Lars-Henrik Bech Hansen.

Jonny Hector vinder med hvid turneringens afgørende parti mod Mads Andersen.
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g3. Varianten fortsætter med 25...
Se5 26. fxe5 Lxb3 og nu 27. Kh1!,
og det andet tårn afgør. Den slags
missede chancer opdager man ty-
pisk, når man kommer hjem og put-
ter partiet i computeren, men i dette
tilfælde fik jeg den serveret af Mads
straks efter partiet. Ærgerligt med
den spildte mulighed, især da jeg i
partiet efter 24. Ld5 Td8 havde set,
at jeg kunne vinde med samme træk,
25. Sf4. Heldigvis for mig er Sort
stadig langt fra sin redning.
24... Df8 25. Dh4 Sd6 26. c4

Hvids tårne er de sorte overlegne, så
springeren på d6 skal jages bort for
at åbne vejen ind til en sorte stilling.
26... Lxd5 27. Txd5 f6 28. c5 Se4 29.

Tbd3 h5 30. Dh3

Med sine seneste træk er det lykke-
des Sort at tape de sortfeltede huller
i sin stilling over, så nu flytter an-
grebet til de hvide felter. Desværre
byder det Hvid ind i partiet igen, og
Mads kunne have taget sin chance
ved at spille 30... c6. Efter 31. Td6
Sxd6 32. cxd6 Kg7 33. Dxf5 Td8
34. d7 er Sorts chancer lige så store
som Hvids.
30... Sxc5?

Så er Hvid tlbage på sporet. Sorts
konge er ensom.

Ambitionen var egentlig ikke at gøre
IM-titlen færdig allerede nu i Co-
penhagen Chess Challenge, for den
22-årige ingeniørstuderende Mar-
tin Haubro havde haft tankerne på
et DTU-projekt, som havde drillet
lidt. Men foruden CCC var også
Sveins Minneturnering i Oslo,
Xtracon Chess Open og ØBRO’s
80 års jubilæumsturnering skrevet
ind i turneringskalenderen, så han
regnede med, at det nok kunne blive
i 2016, for som han konstaterer:
‘Jeg er humørspiller. Når jeg spil-
ler skidt, så spiller jeg skidt, men
når jeg spiller godt, så kommer der
normer.’

Før CCC 2016 havde han en IM-
norm fra samme turnering i 2013,
og dermed kan hans klub, arrangø-
ren BMS, konstatere, at ideen med
at bringe unge spillere sammen med
erfarne titelholdere har været en suc-
ces. Norm nummer to kom i Politi-
ken Cup 2015, hvor han mindst lige
så vigtigt klarede FIDE’s ratingkrav
på 2400. Siden har ratingtallet væ-
ret lidt mindre, så en af de første
ambitioner for den ny IM er at sta-
bilisere et højere tal, gerne omkring
2450.

Med små skridt
Siden Martin Haubro som 6-årig
blev meldt ind i Ballerup Skakklub
(som i 2006 fusionerede med Skov-
lunde Skakklub til storklubben
BMS Skak) er det gået støt frem-
ad med spillestyrken. Men han var
ikke vidunderbarnet, der straks
kunne besejre sin far (mod Sigfred
Haubro var det nu også et ret usand-
synligt scenarie!) og som skole-
skak- og juniorspiller var han med

og det på trods af at han mødte fem
stormestre.

Jesper Thybo spillede til gengæld
efter sin første norm, efter at have
maltrakteret GM Thorsten Haub i
8. runde (Haub var også Jespers før-
ste IM-skalp tilbage i 2013!). Jesper
og jeg ville umådeligt gerne have
mødt hinanden i sidste runde – da en
remis i så fald havde sikret os begge.
Sådan ville schweizerguderne det
desværre ikke, og mens jeg fik en
halv mod Danielsen, overlevede Jes-
per ikke mødet med en meget velop-
lagt Mads Andersen.

Stormestersejr
Jonny Hector havde inden sidste
runde placeret sig ganske fordelag-

tigt med et halvt points forspring til
Demuth og Getz, og et helt til et større
forfølgerfelt. Hectors føring skyld-
tes især to ting: Han fik pelset lavt-
ratede de første fire runder og på flot
vis besejret Mads Andersen i 6. run-
de (kommenteret af Hector side 20).

I slutrunden kørte Hector så turne-
ringssejren hjem med gevinst mod
Henrik Andreasen, og da Demuth -
Getz blev remis, blev det til 7½ point
og et helt points forspring til et
4-mands felt på 6½.

Om det lykkes Hector at gøre
kunststykket efter i de kommende
år, må tiderne vise, men turneringen
vender i hvert fald tilbage i bede-
dagsferien til næste år, og forhåbent-
lig mange år fremover.

... COPENHAGEN CHESS CHALLENGE

Af Thorbjørn Rosenlund

Martin Hau
– International M
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31. Txc5! Dxc5 32. Dxf5 Df8 33. De6†

Kg7 34. Td7† Kg6

Velkommen!
35. g4 Kg5 36. Df5† Kh4 37. Sd4 exd4

37... hxg4 fører også, ligesom alt
andet, til mat: 38. Th7† Txh7 39.
Dxh7† Kg5 40. Se6 mat!
38. Txd4 Td8 39. Te4

På e-linjen kommer kommer Sorts
tårn til at stå et skridt nærmere Hvids
konge end på d-linjen i den afslut-
ning, som skal følge.
39... Te8 40. Tf4 Te1† 41. Kg2 Da8†

42. f3 Te2† 43. Kf1 Te1† 44. Kxe1 Kh3

45. g5† Kg2 46. Dc2† Kh3 47. Kf1

Fanget! – Spændende parti, men med
mange fejl, sådan som det er i den
hårde CCC.
1-0
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egne ord ‘... ikke et decideret ta-
lent’, og lå det meste af tiden lige
uden for gruppen af spillere, som
blev inviteret til de internationale
ungdomsturneringer.

Måske derfor tænker han tilbage
på Nordisk Mesterskab i skoleskak
2010, da han første gang kom med,
som en af sine største oplevelser.

Fremgangen har dog også taget
uventede spring, som da han som
18-årig stillede op i CCC 2013 med
forholdsvis beskedne 2179 i Elo-
rating og besejrede GM Henrik
Danielsen på vej til en sensationel
8-partiers IM-norm.

Martin Haubro spiller gerne lyn-
skak på ICC og deltager i trænings-
samlingerne i BMS, men analyse-
rer ellers mest alene og oplever
somme tider, at de forberedte vari-
anter har huller, så han er på bar
bund efter syv træk og skal bruge

lang betænkningstid på at finde fort-
sættelsen ved brættet. Risikoen for
at komme i tidnød bliver ikke min-
dre af den upragmatiske ambition
om at spille det bedste træk hver
gang. Ifølge ham selv mest en styr-
ke, men også et faremoment: ‘For
mig er det bedste sjældent et helt
roligt træk, men oftere konkret og
direkte. Jeg spiller ekstremt ambi-
tiøst, og det medfører jo, at jeg nog-
le gange spænder buen for hårdt.’

Om spillestyrken fortsætter med
at stige og måske nærme sig GM-
niveau er jo ikke til at vide, men
under gunstige skaklige omstæn-
digheder slet ikke usandsynligt. I
hvert fald vil Martin Haubro givet-
vis være meget turneringsaktiv,
hvis han beslutter sig for at tage et
sabbat-år som bachelor. Ellers bli-
ver det stadig skak i fritid og ferier
– men nu med ‘IM’ på navneskiltet.

Af Mads Andersen

Europamesterskabet er nok den stær-
keste åbne turnering, der findes.
Årets udgave havde 245 deltagere,
hvoraf 103 var stormestre og 60 af
disse havde over 2600 i Elo. Grun-
den til, at turneringen hvert år har et
så usædvanligt stærkt felt er, at der
er lidt over 20 World-Cup-billetter
på spil.

Jeg var aldrig selv i tvivl, da lands-
træneren spurgte mig, om jeg ville
deltage i turneringen. EM giver rig
mulighed for at prøve sine kræfter
på et niveau, man sjældent får her-
hjemme. Jeg syntes derfor, det var
lidt underligt, da det viste sig, at jeg
faktisk var den eneste danske spil-
ler, der havde sagt ja til at spille.

Årets turnering blev spillet i Gja-
kova i Kosovo. Det er ikke et sted,
jeg decideret brænder for at besøge
igen. Hotellet var af en noget lavere
standard af, hvad man ellers oplever
til turneringer rundt omkring, og
byen var ikke vildt interessant – men
så var det jo heldigt, at jeg var der
for at spille skak, og ikke som tu-
rist!

Jeg havde én gang tidligere delta-
get ved EM, året forinden i Jerusa-
lem. Dengang tilbragte jeg næsten
hele turneringen i en schweizer-ele-
vator, hvor jeg skiftevis vandt over
folk på 2300 og fik tæsk af folk på
2600. I år var jeg fast besluttet på, at
jeg skulle spille meget bedre mod
2600-folkene, så det ikke endte på
samme måde.

Turneringen startede planmæssigt
med sejr over en uratet fra Kosovo i
1. runde, og i 2. runde begyndte tur-
neringen for alvor, da jeg havde hvid

EM 2016

ubro
Mester

Martin Haubro – en herlig skakdag.

Sidste parti i CCC er taget remis,

og IM-titlen hjemme.
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mod en GM over 2600. På trods af
mine store problemer med at spille
lige op med folk på den styrke sidste
år, gik det udmærket. Jeg spillede 1.
e4 for første gang i et år, og da
Martyn Kravtsiv tilbød remis i en
lige, men interessant stilling i træk
21, tog jeg imod. Generelt er det jo
en god idé bare at spille, fordi man
uden tvivl lærer mere af det, men jeg
følte, at det i denne situation var
mindst lige så vigtigt for mig med et
godt resultat mod én på over 2600,
så jeg havde selvtillid til de næste
runder.

Det skulle heldigvis vise sig at
være en vellykket strategi, for dagen
efter havde jeg sort mod Kiril Geor-
giev:

Kiril Georgiev
Bulgarien (2640)

Mads Andersen
Danmark (2505)

Droningbondespil / D02

1. d4 d5 2. Lf4

Georgiev har over 2800 partier i ba-
sen, så jeg havde forberedelser mod
en del forskellige ting, men dette var
ikke en af dem. Det er blevet mo-
derne, selv på topplan, at spille Lon-
don-systemet med denne trækfølge.
2... Sf6 3. e3 c5 4. c3 Sc6 5. Sd2 Lg4

5... e6 har været spillet en del, men
jeg ville bare gerne have et parti.
6. Sgf3

6. Db3 er nok mere kritisk, og efter
f.eks. 6... Dd7 (eller 6... Dc8 7. dxc5
e5 8. Lg5 Le6) 7. Sgf3 c4 8. Dd1
Sh5 er der et spændende parti i vente.
6... e6 7. Db3 Dc8 8. Se5

Måske ikke det bedste, men jeg står
under alle omstændigheder fint med
min hvidfeltede løber uden for bon-
dekæden.
8... Sxe5 9. dxe5?!

9. Lxe5 Sd7 med lige spil, men det
var selvfølgelig ikke Georgievs in-
tention.
9... c4!

Et vigtigt mellemtræk, som giver mig
initiativet. 9... Sd7?! 10. c4 var godt
for Hvid.
10. Dc2 Lf5 11. Dd1 Se4 12. Sf3?!

12. Sxe4 Lxe4 var heller ikke spe-
cielt behageligt for Hvid, men dog
bedre end partiet.
12... Sc5

Feltet d3 ser indbydende ud!
13. Sd4 Ld3 14. Le2 Lxe2 15. Dxe2

Sd3†

Det hører til sjældenhederne, at man
får sådan en stilling efter 15 træk med
sort (eller hvid) mod en spiller på
over 2600.
16. Kf1
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Jeg var selvfølgelig klar over, at jeg
stod godt, men nu skulle jeg finde
ud af, hvad jeg skulle gøre med min
gode stilling. Jeg tænkte, at hans plan
måtte være at få tårnet med over h3
ved først at spille h2-h4. Jeg ville
derfor prøve at få spillet f7-f6 og
åbne stillingen, inden han kunne gen-
nemføre denne plan.
16... Le7 17. h4 0-0!

Det ser måske ulogisk ud at rokere
kort, når han lige har spillet h4, men
det er vigtigere, at jeg nu truer med
f7-f6.
18. Lg3

Profylakse mod f6, men nu kan tår-
net ikke komme med via h3-g3, så
min plan er lykkedes.
18... Kh8

18... f6! var faktisk stadig ret godt,
men jeg stiller i stedet kongen lidt
væk, inden jeg begynder at spille på
dronningfløjen.
19. Kg1 b5 20. e4 Db7 21. exd5 Dxd5

22. Th3 b4 23. Sf3 bxc3 24. bxc3 Tab8

Sort har kæmpe fordel, da Hvids
brikker på h3 og g3 slet ikke spiller
med.
25. Td1 Tfd8 26. Td2 Tb1† 27. Kh2

Tdb8?!

Lidt sjusket. Efter et par forsigtige
træk: 27... h6 28. Sg5 Kg8 29. Dh5
Tf8 ville Hvid slet ikke have nogen
plan, og Sorts stilling ville nærmest
spille sig selv.
28. Sg5 Kg8 29. Dh5 Lxg5 30. hxg5

De4 31. Te2 Df5 32.Th4

Hvid har fået modspil, og det er plud-
selig ikke helt klart.
32... Tc1 33. Txc4 h6!

Giver et lufthul til kongen og truer
derfor kraftigt med Tbb1.
34. Dg4

Eneste træk.
34... hxg5 35. Dh5?!

Efter 35. Dxf5 exf5 ville jeg stadig
have angreb mod den hvide konge
med Tbb1, men partitrækket tillader
faktisk en direkte gevinst.
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35... Dh7?!

... EUROPAMESTERSKABET
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35... Sc5!! var selvfølgelig ikke nemt
at se i tidnød, men det vinder bare.
Sort truer Tbb1, og på 36. Txc5 kom-
mer 36... Db1, og Sort vinder.
36. Dxh7† Kxh7 37. Kh3 Kg6 38. Kg4

Hvid har overlevet, men jeg står sta-
dig forrygende – løberen på g3 er
stadig elendig!
38... Tb5 39. f3 a5 40. Lh2?

En alvorlig fejl i træk 40. Bedre var
40. Td2, hvorefter Sort kan vælge
mellem enten 40... Sxe5† eller 40...
Sb4.
40... Th1 41. Lg3?!

Eneste chance var 41. Td4 Sc1 42.
Tc2 Txh2 43. Td1 Sxa2 44. Txa2
Txe5, men det er selvfølgelig vundet
for sort.
41... Sxe5†!

Og Georgiev gav op, da Sort vinder
nemt efter 41... Sxe5† 42. Lxe5 Th4†
43. Kg3 Txc4. Eller, det vil sige: han
gav ikke ligefrem op i helt traditio-
nel forstand, da han faktisk ikke gad
give hånd, men blot ignorede min
hånd, som jeg stak ind over brættet,
efter at han stoppede uret. Ikke lige-
frem noget, jeg ville have forventet
af en gammel verdensstjerne.
0-1

Og så var jeg pludselig på +2! Ge-
nerelt er reglen, at man skal ende på
+4 (altså 7½/11) for at kvalificere
sig til World-Cup’en. Det er i hvert
fald næsten altid nok.

Jeg holdt mig på +2 i 4. runde, da
jeg spillede remis mod endnu en
2600+ stormester.

Herefter tabte jeg som en sten i 5.
runde mod GM Tamir Nabaty fra
Israel (2619). Det skulle vise sig, at

dette nederlag faktisk betød, at jeg
nu fik endnu stærkere modstand.
Først GM Gawain Jones, Skotland,
på 2657, og efter at det parti blev
remis, fik jeg folk på omtrent samme
styrke i de følgende runder, og hver
gang med remis som resultat. Jeg
havde faktisk flere gode stillinger end
dårlige i de fem remiser i streg i runde
6-10, men aldrig noget, jeg formå-
ede at forvandle til mere end et halvt
point. Et nederlag til den tidligere
verdensklassespiller, 62-årige GM
Alexander Beljavskij, Slovenien, i
sidste runde blev desværre enden på
den lange remisstime, men selv om
jeg faktisk både placeringsmæssigt
og pointmæssigt endte under, hvad
jeg klarede sidste år i Jerusalem, var
jeg stadig meget mere tilfreds med
dette års turnering. Jeg fik vist mig
selv, at jeg sagtens kan spille med
folk over 2600 – og så vandt jeg
selvfølgelig også en god bunke
rating!

Jeg endte dog et godt stykke un-
der World-Cup-placeringerne, men
det kan jo så passende være målet at
spille lidt med om dem til næste år.

En af dem, der var med i kampen
om World-Cup-pladersene i år var
norske Aryan Tari. Han lå længe på
+2 inden han vandt først i 8. runde
med sort mod GM Oleksienko,
Ukraine, og i 10. runde med sort mod
GM Ivan Saric, Kroatien. Saric førte
faktisk turneringen efter seks run-
der med 5½ point, men kun 1½ point
i de næste fem runder betød, at han
faktisk endte lidt uden for de 23 ud-
lovede World-Cup-pladser, men
måske han bliver reddet af, at nogen
af de 23 allerede er kvalificeret på
rating. Tari kunne derimod nøjes

�

med en lynhurtig remis i sidste runde
for at sikre sine 7½ point, som var
nok til at nå med i World-Cup’en.

Her den fine tekniske sejr i 8.
runde, stillingen efter 24. Tac1.

GM Aryan Tari
Norge (2558)
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GM Mykhaylo Oleksienko
Ukraine (2622)

Sort vandt en bonde tidligt i partiet,
og nu viser han god teknik og ud-
bygger sin fordel.
24... Td5 25. g4 Kh7

Kongen skal stå på g6.
26. Txd5 cxd5!

Åbner c-linjen, så tårnet kan lægge
pres på c2-bonden.
27. Kg2 Kg6 28. Ld4 h5

Hvis Hvid bytter på h5, bliver h3
med det samme en stor svaghed, og
Sort får mulighed for f7-f5-f4.
29. Kg3 h4†

Nu bliver h3-bonden fastlagt.
30. Kh2 b4?!

Det så mere præcist ud at forhindre
muligheden 31. Lc5 med 30... Tc8.
Hvis Hvid forsøger at stabilisere
strukturen på dronningfløjen med 31.
b4, kunne Sort fastlægge a2-bonden
med 31... a3

 F
o

to
: 

M
a

ri
a

 E
m

e
li
a

n
o

v
a

.

Mads Andersen. Ernesto Inarkiev. Aryan Tari.
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31. Td1?

Nu bliver Hvids stilling alt for pas-
siv. Han blev nødt til at prøve at skabe
modspil og få byttet et par bønder
med 31. Lc5, selv om Sort stadig
presser på efter f.eks. 31... Tc8 32.
Lxb4 d4
31... Tc8

Hvis Sort var bekymret for 32. bxa4,
kunne han også overveje 31... f5 32.
gxf5† Kxf5 fulgt af g5-g4 med stor
fordel.
32. Td2?!

Igen for passivt. Hvid burde forsøge
32. bxa4 Ta8 (eller 32... Txc2 33.
Tb1) 33. Lb2, og på 33... Txa4 har
han heldigvis det meget vigtige 34.
Td4!, hvorefter det ikke er helt sik-
kert, om Sort kan vinde.
32... a3!

Med a2, c2 og h3 fastlagt som svæk-
kelser, kan hvid ikke holde sammen
på stillingen.
33. Kg2 f5 34. gxf5† Lxf5 35. Le5?!

Hvid burde ikke tillade 35... e3, men
selv efter 35. Le3 Le6 fulgt af Kf5
og g4, ville han alligevel få store pro-
blemer.
35... e3! 36. fxe3 Lxc2

Hvid har intet modspil og heller in-
gen chance for at opstille en fæst-
ning.
37. Ld6

37. Txd5? Le4†
37... Le4† 38. Kf2 Tc1 39. Lxb4 Th1 40.

Lxa3 Txh3

Sort fortsætter med g5-g4-g3, og
Hvid kan intet gøre. Oleksienko valg-
te derfor at opgive.
0-1

Europamesterskabet 2016

1 GM Ernesto Inarkiev, Rusland (2686) 9
2 GM Igor Kovalenko, Letland (2644) 8½
3 GM Baadur Jobava, Georgien (2661) 8
4 GM David Navara, Tjekkiet (2735) 8
5 GM Francisco Vallejo Pons, Spanien (2700) 8
6 GM Radoslaw Wojtaszek, Polen (2722) 7½
7 GM Kacper Piorun, Polen (2681) 7½
8 GM Laurent Fressinet, Frankrig (2692) 7½
9 GM Aleksey Goganov, Rusland (2600) 7½

10 GM Daniil Dubov, Rusland (2644) 7½
11 GM Nikita Vitiugov, Rusland (2721) 7½
12 GM Ivan Cheparinov, Bulgarien (2685) 7½)
13 GM Evgeniy Najer, Rusland (2681) 7½
14 GM Robert Hovhannisyan, Armenien (2632) 7½
15 GM Sergei Zhigalko, Hviderusland (2647) 7½
16 GM Mladen Palac, Kroatien (2577) 7½
17 GM Ivan Salgado Lopez, Spanien (2618) 7½
18 GM Aleksey Dreev, Rusland (2662) 7½
19 GM David Anton Guijarro, Spanien (2616) 7½
20 GM Kirill Stupak, Hviderusland (2535) 7½
21 GM Liviu-Dieter Nisipeanu, Tyskland (2669) 7½
22 GM Aryan Tari, Norge (2558) 7½
23 GM Anton Demchenko, Rusland (2589) 7½
24 GM Samvel Ter-Sahakyan, Armenien (2601) 7½
25 GM Constantin Lupulescu, Rumænien (2620) 7½
26 GM Olexandr Bortnyk, Ukraine (2565) 7½

I alt 231 deltagere

Også i feltet...

118 GM Mads Andersen, Danmark (2505) 5½

82 GM Jon Ludvig Hammer, Norge (2689) 6
84 IM Nicolai Getz, Norge (2431) 6

35 GM Nils Grandelius, Sverige (2649) 7
122 GM Erik Blomqvist, Sverige (2526) 5½
172 Jan-Olov Lind, Sverige (2240) 4½

62 GM Hedinn Steingrimsson, Island (2574) 6½
86 GM Hannes Stefansson, Island (2581) 6

115 IM Bjorn Thorfinnsson, Island (2410) 6
132 IM Gudmundur Kjartansson, Island (2457) 5½

112 IM Mikael Agopov, Finland (2442) 6

117 IM Rasmus Svane, Tyskland (2526) 5½

Ud over World-Cup-pladser er der
naturligvis også et europamester-
skab at spille om. Som allerede nævnt
førte Ivan Saric indtil 6. runde, men
i 7. runde tabte han til GM Ernesto
Inarkiev, Rusland. Dermed lå Inar-
kiev og GM David Navara, Tjekkiet,
side om side med 6/7. I 8. runde
vandt Inarkiev topopgøret mod netop
Navara, og da han vandt igen i 9.
runde mod Kovalenko, var han et
helt point foran og kunne sejle sik-
kert i land med to remiser. Dermed
fortsatte han traditionen med, at EM
hvert år vindes af en russer, der spil-
ler sit livs turnering. Næste års tur-
nering er i Minsk, hvortil russerne
vist ikke behøver visum, så et godt
bud ville være, at den tradition fort-
sætter lidt endnu.

... EUROPAMESTERSKABET

www. eicc2016.com/

Inarkiev med EM-pokalen.
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• Internet www.skaksalg.dk • Email sales@skaksalg.dk • Tlf. 61 13 64 60 •

Telefontid Vi træffes mandag, torsdag og fredag kl. 10-14

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.

Dansk Skaksalg

I hele august kan du købe Boris Gelfands nye ‘Dynamic Decision Making in Chess’som hardback hos os. Bogen frigives som hardback først til salg fra 1. september hosandre forhandlere. Bogen udkommer først som paperback i 2017.

Bogen finder du under menupunktet
Skakbøger / Quality nyheder

Bogen er den direkte fortsættelse af den prisbelønnede
succesbog fra 2015 ‘Positional Decision Making in
Chess‘, der fik mange positive anmeldelser:

“Gelfand is very good – and very honest – at explaining
which decisions he could calculate and which decisions
he needed to take on the basis of judgment, and how he
did that... It adds up to the type of book I love...
I think this book has masses to teach any strength of
player.” GM Matthew Sadler, New in Chess.

“The most useful decision-making chess guide I have ever
read.” GM David Smerdon

“A revelation.” GM Lubomir Kavalek.

“Gelfand has given us a superlative book...
This might well be the book of the year, and serious
students of modern chess practice should not miss out
on its lessons.” John Hartmann, Chess Life.

Fik du ikke købt ‘Positional Decision Making in Chess’ i
2015, så har vi også sørget for at have både paperback og
hardback udgaven på lager til dig.

Eksklusivt i ...
www.skaksalg.dk i august!

Hardback 229 kr.

Paperback 189 kr.

Hardback 229 kr.
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Altibox Norw

Altibox Norway Chess 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. Magnus Carlsen, NOR 2851 �  0  ½  ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 6

2. Levon Aronian, ARM 2784  1 � ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5½

3. Maxime V.-Lagrave, FRA 2788  ½ ½ � ½ ½ ½ ½  1 ½ ½ 5

4. Veselin Topalov, BUL 2754  ½ ½ ½ � ½  ½  ½ ½ ½ 1 5

5. Vladimir Kramnik, RUS 2801  0 ½  ½ ½ � ½ 1 ½ ½ 1 5

6. Li Chao, CHN 2755  ½ ½ ½ ½ ½ � 0  ½ 1 ½ 4½

7. Pentala Harikrishna, IND 2763 0 ½ ½ ½ 0 1 � 1 ½ ½ 4½

8. Anish Giri, NED 2790  ½ ½ 0 ½ ½  ½ 0 � 1 ½ 4

9. Pavel Eljanov, UKR 2765  0 0 ½  ½ ½ 0 ½ 0 � 1 3

10. Nils Grandelius, SWE 2649 0 ½ ½ 0 0 ½ ½  ½ 0 � 2½

18.-29. april i Stavanger, Norge. Kategori XXI. Ratinggennemsnit 2770.

Spændende finale – Magnus

Carlsen havde ført hele vejen til sin
første sejr i Norway Chess, da han i
næstsidste runde tabte til Aronian
og pludselig lå side om side med
armenieren. Med en fin sejr over
Eljanov tog han dog den nødvendige
afstand, da Aronian spillede remis
med Harikrishna. Remisprocenten
var høj, og tre spillere holdt sig
ubesejret, mens verdensmesteren
viste mod og evne til at skabe

ubalance og gevinstchancer.
Partiet mod Nils Grandelius, som
Carlsens faste sekundant, Peter
Heine Nielsen, har givet udførlige
kommentarer, er et fint eksempel.

Lynskak – Magnus Carlsen vandt

også den indledende lynturnering
om startrækkefølgen i hovedturne-
ringen, og han valgte nr. 5, mens
de øvrige indtog startpladser i
forhold til placering i lynskakken.

GCT og Karjakin – Den russiske

VM-udfordrer, Sergej Karjakin,
meldte afbud til Norway Chess med
kort varsel, angiveligt som følge af
træthed efter kandidatturneringen.
Han vandt den norske superturen-
ring i 2014, og følte sig snydt året
efter, da Norway Chess var en del af
Grand Chess Tour, som han ikke
indgik i. Nordmændene har i år i
trukket sig fra GCT, men måske en
tak for sidst fra Karjakin.

Anish Giri Maxime V.-Lagrave Vladimir Kramnik

Pentala Harikrishna Veselin Topalov Nils Grandelius

Feltet med

startnumre

1 2

6 7 8

3

Foto: Cathy Rogers.
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way Chess 2016
www. norwaychess.no/

Først da jeg sad i i flyet på vej hjem
til Litauen, kom jeg i tanker om, at
jeg havde været i Stavanger før. Ens
første GM-norm burde man huske,
selv om det er 25 år siden, men Skak-
Norge er så forandret, at det er til at
forstå, at man tænker på det som for-
skellige ting. Jeg voksede op med
Arnold Eikrem som nordens store
skak-arrangør, primært på Gausdal,
hvor min anden GM-norm faldt.
Senere blev det gode forhold til
Norge opretholdt, da jeg i to år var
norsk ungdomslandstræner i Bjarke
Kristensens tid som generalsekretær
i skakforbundet, og tre af de unge på
holdet senere blev stormestre.

At jeg kender få i det ‘nye’ skak-
Norge, gik op for mig i løbet af ugen.
En tidligere arrangør solgte skak-
bøger, men ellers virkede skiftet to-
talt, og der er langt fra som for 25 år
siden at rejse til Stavanger med skib
og tog og til nu, hvor man som del af
team-Carlsen hentes i sponsorbil og
bringes til byens bedste hotel. Mag-
nus Carlsen har forandret skak, i
hvert fald i Norge, hvor presse-
opbuddet omkring topskak og Carl-
sen er som til større sportsbegiven-
heder.

For mig var det første turnering
på norsk grund som sekundant for
Magnus Carlsen. Selv om jeg efter-
hånden har arbejdet for den unge ver-
densmester i godt tre år, har jeg hid-
til ikke sekunderet ham i Norge, men
efter en række, for hans høje stan-
dard, middelmådige resultater i Nor-
way Chess, var jeg med denne gang.

Blandt de mange nye ansigter, det
gav lejlighed til at møde, var de nye
formænd i Norges og Sveriges
Skakforbund. De to lande markerede
nemlig en nyligt indgået samar-
bejdsaftale ved at spille en lands-
kamp sideløbende med turneringen.
Sverige rundede kort før turnerings-
starten 38.000(!) medlemmer, og

skal lære Norge om arbejdet med
især de yngste, mens Sverige får lov
til at koble sig på den Norske-elite
model som modydelse.

Der tales om ‘det norske skak-
boom’ også fra lederplads, men jeg
synes, vi burde skele til Sverige i
stedet. Magnus Carlsen er populær i
Norge, og igennem ham også skak.
TV-kanaler kappes om rettigheder
til live-dækning af runderne, og fra
TV-studier direkte på spillestedet
både i Stavanger Forum og koncert-
huset blev der sendt til Norsk TV og
til turneringens hjemmeside samt
Chess24. Vi er mange, der netop
lukrerer på de muligheder, der op-
står i kølvandet på hans succes, men
fjerner man Magnus fra ligningen,
fungerer det ikke.

Anderledes er det med Sverige.
De er med på den bølge i Vesten der
hedder (skole)skak som læring, og
som i en række lande medfører stats-
støtte, skak integreret i skoleunder-
visning, etc. En udvikling der ikke
er gået Danmark forbi, Dansk Skole-
skak er i voldsom vækst, men ud-
fordringen er at få den vækst til at
smitte af på Dansk Skak Union.

Det norsk-svenske samarbejde gik
så langt, at svensk TV sendte direkte
fra partiet imellem Carlsen og Gran-
delius, men der holdt venligheden
så til gengæld også op:

Magnus Carlsen
Norge (2851)

Nils Grandelius
Sverige (2649)

Siciliansk / B29

Magnus havde en god start på Nor-
way Chess med sejr over Harikrish-
na og remis mod en fredeligt sindet
og solid Topalov. Dernæst fulgte det
unge svenske topnavn Nils Grande-
lius, som havde sendt den lokale fa-
vorit Jon Ludvig Hammer ud af

Af Peter Heine Nielsen
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Kvalifikation – Kinas verdens-

mester for kvinder, Hou Yifan, var
sammen med den svenske
stormester Nils Grandelius indbudt
til at kæmpe med de to unge
norske stjerner, Jon Ludvig
Hammer og Aryan Tari om en
plads i Altibox Norway Chess.
Turneringen blev spillet i Fagernes
syd for Jotunheimen, og efter to
omgange alle-mod-alle var
Grandelius en meget klar vinder.
Med fuld betænkningstid var der 3
point for sejr og 1 for remis, og i
hurtigskakken henholdsvis 2 og 1
point. Efter sejre i begge indbyrdes
opgør mod sidste års vinder, Jon
Ludvig Hammer, sluttede
Grandelius på 12 point foran
Hammer 8, Hou 6 og Tari 2 point.

Landskamp – Venskabskampen

mellem Norge og Sverige blev
spillet  23.-24. april som
dobbetlrundige matcher mellem
tre 6-brætters hold fra hver side.
‘Åben klasse’sluttede 6-6, mens
Norge var kart bedst hos kvin-
derne med 7½-4½ og hele 10-2
hos juniorerne.

Magnus Carlsen i TV

– direkte fra koncerthuset i Stavanger.

Hans-Olav Lauhlm og Jon Ludvig

Hammer er med i studiet.

Levon Aronian Magnus Carlsen

Li Chao Pavel Eljanov

Fotos: Sigfred Haubro.
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... NORWAY CHESS 2016

meget at gøre, og mens 0-0-0 udsæt-
tes lidt, har Hvid nu den enkle plan
Ld3 og 0-0, mens det for Sort er
langt vanskeligere at komme op med
en fornuftig måde at færdiggøre ud-
viklingen på.
7... f6!?

Grandelius tænkte sig grundigt om
og valgte så det principielle træk.
Ipatov har prøvet 7... h6 8. h4 d5,
men efter 9. exd5 e.p. exd6 er 10.
De3† en klar forbedring med en be-
hagelig stilling til Hvid. Nu derimod
prøver Sort at underminere det hvide
centrum og er klar til det dristige g7-
g5 såvel som d7-d6, exd6, e7-e5!
8. Lc4!?

Et logisk udviklingstræk, som gør
8... d6 mindre tillokkende, da 9. exf6
gxf6 10. De3!? trods det impone-
rende sorte centrum ligner en stil-
ling, hvor Hvids hurtige udvikling
er den vigtigste faktor. Sort må for-
mentlig spille e7-e5, men så får Hvid
solidt greb om de hvide flter. Gran-
delius viser ingen frygt, men spiller
igen det principielle træk.
8... g5!? 9. Lg3!?

9. exf6 var et officersoffer i samme
stil som partiet. Efter 9... gxf4 10.
Dxf4 kunne det se ud til, at Hvid har
vundet tid, men Sf3 er ikke en så
effektiv angrebsbrik som Lg3, og helt
konkret savner Hvid efter 10... Sa5!
en effektiv metode til at følge op.
9... g4
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10. exf6!

Jeg har prist Grandelius’ mod, men
man må også give Magnus kredit for
hans frygtløshed. Officersofferet er
rent intuitivt, spillet i tillid til, at Hvids
kompensation vil vise sig tilstræk-
kelig.

10... gxf3 11. Df4!?

Dronningtrækket blev spillet meget
hurtigt og var planlagt ved løber-
offeret. Det sigter mod f7 og c7 og
håber at fange den sorte konge i cen-
trum. Hvid tager sig ikke af, at Sort
nu kan slå på g2 med tempo. Men
Hvid havde et interessant alternativ,
og da 12... h5 i partivarianten synes
at holde balancen, må 11. 0-0 være
særdeles relevant for teoridiskussion
om 2... Sf6, om en sådan ellers eksi-
sterede... Efter 11. 0-0 hjælper 11...
fxg2 12. Tfe1 kun Hvid, så Sort må
satse på enten 11... e6, hvor 12. Df4
ser meget farligt ud, f.eks. 12... Kf7
13. Tad1 d5? 14. Txd5!, og Hvid
maser sig igennem. Eller 11... Sa5!,
hvor 12. f7† Kd8 13. Ld6 Dg6 for-
mentlig er den kritiske variant. En
usædvanlig stilling, hvor Hvid for
mig at se i det mindste har tilstræk-
kelig kompensation for den ofrede
officer.
11... fxg2!?

Grådigt og godt! På det direkte 11...
Sa5 anførte Magnus i post mortem
analyserne, at 12. fxe7 Lxe7 13. Lf7†
Kf8! var en vigtig ressource for Sort,
da han ikke behøver at frygte afdæk-
kerskakkerne og nu truer Df6 med
konsolidering. Hvid ville i praksis
være tvunget til at tage remis ved
evig skak. Men i stedet gav 12. f7†!

Nils Grandelius  – ikke bange for nogen.

kvalifikationsturneringen. Grande-
lius annoncerede på pressekonferen-
cen, at han ikke var bange for nogen
og ville være tro mod sin sædvan-
lige stil – og i mødet med verdens-
mesteren holdt han i hvert fald ord.
1. e4 c5 2. Sf3 Sf6?!

En variant, det svenske hold havde
forberedt til EM i Reykjavik 2015,
og som skaffede ham en remis mod
Michael Adams. Efter partiet mod
Carlsen blev han spurgt, hvor han
gjorde fejlen: ‘I træk to!’ Men selv
om det er sandt, at varianten nok er
tvivlsom, var det senere fejl, der af-
gjorde partiet.
3. e5!

Blandt årsagerne til, at 2... Sf6 ikke
er særlig populært er, at efter 3. Sc3
har Sort ikke bedre end med 3... d6
4. d4 at styre ind i hovedvarianterne
i siciliansk, som f.eks. i Harikrishna
- Grandelius i den seneste Bundes-
liga (Hvid vandt). Grandelius’ sne-
dige pointe er, at han så ville have
undgået Magnus’ yndlingsvariant
3. Lb5†! Men 3. Sc3 er jo også en
lidt doven reaktion på 2.. Sf6, og
man kan mene, at Sort derfor tvang
Magnus til at spille det bedste træk!
3... Sd5 4. Sc3 Sxc3

Engang var 4... e6 Sorts bedste for-
søg, men 5. Sxd5 exd5 6. d4 Sc6 7.
dxc5 Lxc5 8. Dxd5 Db6 9. Lc4! fø-
rer til komplikationer, som er for-
delagtige for Hvid, hvorfor sortspil-
lerne opgav varianten.
5. dxc3 Sc6 6. Lf4 Db6!?

Dette er så den idé, som skal give
nyt liv til 2... Sf6. Tidligere benyt-
tede Sort et setup med dronningen
på c7 fulgt af 0-0-0, men Hvid ud-
vikler sig bekvemt med Ld3, De2 og
0-0-0. Med 6... Db6 forsøger Sort at
fremprovokere en svækkelse, og
hvis Hvid svarer 7. Tb1, må han jo
give afkald på den lange rokade, og
efter 7. b3 har Sort et angrebsmål på
c3 efter 0-0-0. Dette leder Magnus
til den konklusion at...
7. Dc1!?

... er den den rette måde at håndtere
stillingsproblemet på. Man kan hæv-
de, at dronningen står klodset på c1,
men i d-linjen havde den heller ike
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Kd8 13. Ld5 Hvid fin kompensa-
tion ligesom i partiet.
12. Tg1
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12... Sa5?

Et naturligt træk, men formentlig
tabsfejlen! Det absolut eneste var
12... h5! for at lade muligheden Lh6
hindre Hvids lange rokade. Desuden
forstyrrer trækket den hvide løber
på g3, og efter 13. fxe7 Lxe7 14.
Df7† (også 14. 0-0-0 Kd8 synes også
helt tilfredsstillende) 14... Kd8 15.
Dg7 Te8 16. 0-0-0 Sa5 17. Lf7 Df6!
når Sort at opstille et forsvar. For-
søg på at fortsætte i samme stil som
partiet med 13. f7†?! Kd8 14. 0-0-0
strander på 14... h4! 15. Lxh4 Dc7!,
og Hvids angreb ser ud til at være
for langsomt. Efter 14. Txg2 d6 15.
0-0-0 Kc7 16. Lh4 forsvarer 16...
Lg4! også fint. Bedst er formentlig
13. Txg2!?, hvor 13... Kd8! 14. fxe7†
(efter 14. 0-0-0?! Lh6 15. Dxh6 Txh6
16. Lf4 er 16... d6! uheldigvis et for-

svar) 14... Lxe7 15. 0-0-0 h4 16.
Lxh4 Lxh4 17. Tg8† Txg8 18.
Dxh4† Kc7 19. Lxg8, som fører til
lige chancer. Sort har en officer i
overskud, men Hvids angreb skaber
sammen med h-bonden balance.
13. f7†

Igen er 13. fxe7 Lxe7 14. Lf7† Kf8!
stærkt, og Hvid må afinde sig med
remis ved evig skak.
13... Kd8 14. Ld5
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En nøglestilling i partiet. Ved første
blik ser det ud til, at Sort har overle-
vet det værste. Hans konge vil være
i sikkerhed på c7, og efter at den
hvide bonde er lokket til f7, er bonde-
konstruktionen e7-d6-c5 solid. I be-
gyndelsen erklærer computerne sig
enige, men efter nogle minutter når
de til den vurdering, at Hvid vinder.
Grandelius tænkte en halv time, men
kom til samme resultat. Godt nok er
den sorte konge sikker, men der fin-
des ingen fornuftig metode til at hin-

dre et hvidt tårn i invadere via g8.
14... d6 15. 0-0-0 Kc7 16. Txg2 Bh3
17. Tgg1 er en illustrativ hoved-
variant. Efter 17... Sc6 har Hvid
endda tid til 18. Kb1, da 18... Se5 så
kan besvares med 19. Dh4!, og 18...
Ld7 19. Lh4 Se5 20. Tg8 Sg6 21.
De4 Lc6 22. c4 giver Sort en håbløs
stilling trods merofficeren. Gran-
delius besluttede at ofre et tårn for at
komme til modspil, men det var
utilstrækkeligt.
14... Lh6?! 15. De5 Tf8 16. Lh4!

Her er problemet. Hvid truer mat på
e7, og Sort må give et tårn for at
aflede den hvide løber fra at true c6,
da 16... Sc6 17. Lxc6 Txf7 18. Txg2
vinder på stedet.
16... Txf7 17. Lxf7 Sc6 18. Dg3 Dxb2

19. Td1 Dxc2 20. Ld5

Materielt er det ikke så ringe for Sort,
men over for det hvide angreb, er
situationen samlet set håbløs.
20... Df5 21. Txg2 Lf4 22. Df3!?

22. Dxf4!? Dxf4 23. Tg8† Kc7 24.
Lg3 var enkelt og stærkt, men Mag-
nus vil have maksimalt udbytte.
22... Kc7 23. Tg5 Df8 24. Lg3?!

Efter partiet gav Magnus udtryk for
utilfredshed med dette upræcise træk.
Slag på c6 før Lg3 havde været enk-
lere.
24... e5 25. Th5?!

Igen var 25. Lxc6! muligt. Grandelius
planlagde at svare 25... De7!?, som
taktisk kreativt hjælper Sort ud af
bindingen i f-linjen og forbereder en
afdækkerskak i e-linjen, men som
bliver gendrevet med 26. Th5 dxc6
27. De4!, der angriber h7 og vinder
problemfrit.
25... a5 26. Txh7 Ta6 27. Tf7 De8 28.

Kf1 Lxg3 29. hxg3 Dh8 30. Kg2 Sd8 31.

Tf8 Dg7 32. Th1 Th6 33. Txh6 Dxh6 34.

Df6 Dxf6 35. Txf6 d6 36. Kf3 b5 37. g4

Kd7 38. Th6

Og her opgav Grandelius. Selv om
tekniske slutfase trak partiet lidt ud,
gjorde fyrværkeriet i starten det til et
fantastisk parti i en stil, som er me-
get atypisk for superturneringer.
Med gevinsten tog Magnus en fø-
ring, som han holdt hele vejen til slut-
sejren i turneringen.
1-0Foto: Cathy Rogers.

Peter Heine

Nielsen følger

begivenhederne

sammen med

Henrik Carlsen,

Magnus' far,

tilfredse med

både spil og

resultat.
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Så starter der nye kurser

i Fritz og ChessBase!

Siden vi forsøgsvist udbød et par kurser i ChessBase, har vi fået mange henvendelser fra
kunder over hele landet, der efterlyser, hvornår der kommer et kursus i deres landsdel?

Det er derfor med stor glæde, at vi kan præsentere IM Silas Lund som vores nye underviser!

Silas har stor praktisk erfaring som bruger af ChessBase – som spiller, som underviser og
som forfatter. Men er herudover også i gang med en opkvalificering hos ChessBase.

Der vil blive udbudt både 4-timers Fritz-kurser og 8-timers ChessBase-kurser. Afholdt i løbet
efteråret 2016 og forår 2017 som 7-8 kursusweekender fordelt på alle landsdele.

Kurserne er både for dem, der allerede har købt produkter, men ønsker mere viden om
installation og funktionalitet, og for kommende brugere.

Når kalenderen for divisionsturnering og hovedkredsenes søndagskampe foreligger, vil der
blive offentliggjort en kursusplan for efterår 2016/forår 2017 via
vores facebookgruppe. Vi foreslår derfor, at du går ind og liker vores
facebook-side https://www.facebook.com/Dansk-Skaksalg,
så du automatisk får indbydelsen at se.

Hvis du sender os en e-mail med teksten ”nyhedsbreve ja tak”
og dit navn, får du også personligt tilsendt kursusplanen på e-mail,
når den foreligger. Send mailen til sales@skaksalg.dk

Nu er der også en ChessBase hotline på dansk!

Silas Lund vil besvare dine Fritz- og ChessBase-relaterede
spørgsmål via chessbase@skaksalg.dk

Går du også og tror at skakcomputere hører fortiden til...?

– Så tager du fejl!

Mephisto stoppede godt nok deres produktion af skakcomputere i 2013, men siden er
markedet med succes overtaget af tyske Millennium. Konceptet er enkelt: Plastickabinet
produceret i Kina, kombineret med en stærk og fleksibel software, giver en attraktiv pris.
For den seriøse turneringsspiller – og til undervisningsbrug – anbefaler vi selvfølgelig Fritz-
og ChessBase-produkter til PC’en. Men til andre målgrupper er skakcomputeren
pga. pris og mange indstillingsmuligheder pludselig blevet en mulighed.

Europe Chess Master II

Begynder-skakcomputer fra Millennium. Spillestyrke >1500 i Elo-rating.

Gemmer sidste position ved afbrydelse. Finder mat i maksimum 3 træk.
Åbningsbibliotek med 7000 halvtræk. 100 træningsopgaver.

Sprog bl.a. engelsk og tysk, men ikke dansk.
Drives af 3 x AA Alkaline batterier (ingen ekstern strømforsyning).
Mål: 18 x 25 x 3 cm. Vægt: 0,780 kg. Pris: 329 kr.!

IM Silas Lund



• Telefontid Vi træffes mandag, torsdag og fredag kl. 10-14

Dansk Skaksalg

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.

Chess Genius

Stærk skakcomputer fra Millennium. Spillestyrke >2000 i Elo-rating.
Forsynet med VM-vinder softwaren "Chess Genius"!

Programmeret af engelske Richard Lang, der har ikke mindre end 10 VM’er for skak-
programmer bag sig. Chess Genius vakte opsigt ved i 1994 at slå selveste Garry Kasparov
ved "Intel Grand Prix Turnier" i London med 1,5-0,5.

Til hjælp for begyndere er der indbygget advarsel for dårlige træk,
der kan tages tilbage, og med forslag om bedre træk. Viser alle
lovlige træk. Til hjælp for den øvede turneringsspiller er der
indbygget over 20.000 åbningsstillinger.

Analysemodul med vurdering af varianter.

Indeholder muligheder for at stille sprog til f.eks. engelsk
eller tysk, men ikke dansk.

Drives af 3 x AA Alkaline batterier. Der er power port, og strømforsyning kan tilkøbes i vores shop.
Mål: Spillefladen 20 x 20 cm, kabinettet 30 x 27,6 x 3 cm. Vægt: 1,100 kg.

Mephisto Travel Chess Computer

Er du pendler og mangler en rejsecomputer, har vi stadig denne
handy og kompakte Mephisto computer på lager.

Spillestyrke >1000 i Elo-rating.
Ideel for begyndere, der vil udvikle sig. Start på laveste niveau, og
med hjælp af den indbyggede coach kan du progressivt udvikle dig
igennem de 64 spilleniveauer i stigende sværhedsgrad.

16 lagrede åbninger, 100 halvtræk.

Computeren har plads til at eksperimentere: tag tilbage og lav op til
14 træk om. Et uafsluttet parti vil blive gemt.

Bruger 2 x micro batterier.

Kabinettets størrelse er 10 x 3,5 x 17,6 cm. Kongehøjde er 0,7 cm.
Udført i plastic.

Pris: 869 kr.!

Pris 345 kr.!
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www. fredericia-skakforening.dk/

Tilbage i 1650 blev Fredericia grund-
lagt af Kong Frederik III. Byen blev
nøje planlagt som en strategisk be-
liggende fæstning, der med sit ene-
stående voldanlæg skulle holde fjen-
den ude. I maj 2016 var vi dog vidne
til, at tyskerne i den grad indtog byen,
da det tyske ægtepar, Melanie og
Nikolas Lubbe, viste skræmmende
styrke under Fredericia Chess 2016.

Arrangørerne havde også gjort
indtoget en del lettere ved, at turne-
ringen foregik uden for voldene, da
Erritsø Fællesskole, afd. Bygade,
lagde lokaler til turneringen. De an-
dre år har der været spillet inden for
voldene i Ældrecentret, men disse
lokaler har kommunen desværre
solgt, hvorfor der i år måtte findes et
nyt spillested.

For at gøre hovedpinen for arran-
gørerne værre, var den sædvanlige
sponsor i år ikke i stand til at spon-
sorere turneringen. Der blev derfor
arbejdet ihærdigt på at skaffe en ny
sponsor, men desværre mislykkedes
disse forsøg. Fredericia Skakfor-
ening valgte dog at tage chancen og
køre uden sponsor i år, og den store
opbakning til arrangementet har
gjort, at arrangørerne bestemt ikke
fortryder denne beslutning!

På grund af de mange problemer
blev jagten på deltagere til IM-grup-
pen skudt i gang ret sent, men hel-
digvis blev der alligevel samlet et

slagkraftigt felt. Vinderen fra 2014,
IM Nikolas Lubbe, var tilbage i Fre-
dericia for at forsvare sejren fra sidst,
og han var før turneringen klar fa-
vorit efter sin imponerende gruppe-
sejr i Sondex Cup kort inden.

Han havde ligesom i 2014 taget
WGM Melanie Lubbe med, og de to
skulle op mod formstærke folk så-
som FM Jesper Thybo, som havde
vundet kandidatklassen ved DM i
påsken, og FM Martin Matthiesen,
som i februar havde scoret en IM-
norm i Chess House GM 2016.

Derudover var der også store for-
ventninger til klubbens egen delta-
ger, IM Jens Ove Fries Nielsen, som
skulle forsøge at forbedre sine an-
denpladser fra både 2014 og 2015.

Lubbe og Lubbe suveræne
Som tidligere antydet var det dog de
to tyskere, som hurtigt satte deres
præg på turneringen. Især Melanie
viste stor styrke, da hun i de første
fem runder kun satte et halvt point
til. Dermed førte hun turneringen og
manglede blot 1½ af 4 for at score
en åben-række IM-norm.

Hendes føring var dog langtfra sik-
ker, da Nikolas ligeledes var ube-
sejret og lå på andenpladsen med
4 point. Dette parløb fortsatte i de
næste tre runder, da begge i 6. og
7. runde spillede remis, hvorefter
8. runde bød på en sejr til begge.

Melanies sejr i 8. runde, som sik-
rede hendes anden IM-norm, kan ses
i slutningen af artiklen.

Dermed var der lagt op til en sand
finale i sidste runde, da Nikolas (med
6 point) og Melanie (med 6½ point)
skulle mødes. For Melanie var en
remis i familieopgøret altså tilstræk-
keligt til at sikre en udelt turne-
ringssejr, mens Nikolas var tvunget
til at vinde. Begge var gået ubesejret
igennem de første otte runder, men
det stoppede til sidst for Melanie,
som altså måtte se sin mand løbe af
med sejren og selv ‘nøjes’ med an-
denpladsen.

Efter en stærk start med to sejre
smed Jesper Thybo en god stiling
væk mod Martin Matthiesen i 3.
runde, og dette nederlag startede des-
værre for Jesper en stime på tre ne-
derlag, hvilket kostede normchan-
cerne. En effektiv slutspurt gjorde
dog, at han tog tredjepladsen med
5½ point.

Set med de lokale briller blev det
en ærgerlig turnering, da Jens Ove
startede med 1 point af 6 mulige. Han
reddede dog turneringen lidt, da han
vandt de sidste tre runder og sco-
rede en delt 5.-6. plads med 4 point.

Masser af aktivitet
IM-turneringen var ikke eneste ind-
slag på programmet. Torsdag blev
der spillet en 50 mand stor hurtig-

Af Johnni Marcussen

Tysk familiesejr

i Fredericia
Melanie og Nikolas Lubbe indtog den historiske

garnisonsby med effektiv angrebsskak.



Fredericia Chess 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. IM Nikolas Lubbe GER 2500 � 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 7

2. WGM Melanie Lubbe GER 2261 0 � ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 6½

3. FM Jesper Thybo DEN 2377 0 ½ � 1 0 1 0 1 1 1 5½

4. FM Anders Livner SWE 2338 ½ 0 0 � ½ 1 1 ½ 1 ½ 5

5. IM Christoph Scheerer GER 2363 ½ 0 1 ½ � 1 ½ ½ 0 0 4

6. IM Jens Ove Fries Nielsen DEN 2375 0 0 0 0 0 � 1 1 1 1 4

7. FM Martin Matthiesen DEN 2339 ½ ½ 1 0 ½ 0 � ½ ½ 0 3½

8. FM Kristoffer Dyrgaard DEN 2305 ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ � ½ 1 3½

9. FM Filip Boe Olsen DEN 2190 0 ½ 0 0 1 0 ½ ½ � 1 3½

10. Kristian Seegert DEN 2249 0 0 0 ½ 1 0 1 0 0 � 2½

4.-8. maj i Fredericia, Kategori IV. Ratinggennemsnit 2330. IM-norm 6 point (for Thybo 6½ point).
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IM-feltet Fredericia 2016 – Forrest fra venstre:  Kristoffer Dyrgaard, Melanie Lubbe, Jesper Thybo,  Anders Livner og Filip Boe

Olsen, bagest fra  venstre:  Martin Matthiesen,  Nikolas Lubbe,  Jens Ove Fries Nielsen,  Christoph Scheerer og Kristian Seegert.
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skakturnering, Fredericia Rapid
Chess 2016. I den øverste gruppe
besad fire af de otte deltagere titlen
som FIDE-Master, og de fire FM’ere,
Jesper Nørgaard, Niels Jørgen Fries
Nielsen, Jørn Sloth og Carsten Bank
Friis, var derfor naturligt nok favo-

ritter. De tre sidstnævnte endte med
at dele førstepladsen med 4½/7.

Fredag til søndag stod den på Fre-
dericia Chess EMT 2016. I alt 60
deltagere deltog her, og i den øver-
ste gruppe med 12 deltagere blev der
spillet om en plads i næste IM-tur-

nering. Her vandt Simon Pil Wil-
brandt med 4½/5 med et point ned til
nummer to.

Den største udfordring i ugens løb
var varmen, som desværre ankom
til Danmark, netop mens turnerin-
gen blev afviklet, og spillerne svedte

Fredericia Chess 2016:
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derfor bravt i lokalerne. Vi håber
naturligvis, at vejret er mere med os
ved næste IM-turnering, som efter
planen kommer til at foregå i Kr.
Himmelfartsferien i 2017, hvor Fre-
dericia Skakforening endnu en gang
vil byde op til international skak med
sideløbende EMT- og hurtigskak-
turnering.

Melanie Lubbe

kommenterer:

WGM Melanie Lubbe
Tyskland (2261)

IM Christoph Scheerer
Tyskland (2363)

Dronningfianchetto / B00

Indtil nu var turneringen forløbet for-
rygende – jeg førte med 5½ point og
havde gode chancer for IM-norm og
slutsejr. Mod Christoph havde jeg
de hvide brikker og var spændt på,
hvilken åbning han ville vælge. Han
vækker nemlig jævnligt opsigt med
sine kreative åbningsvalg og spiller
sjældent hovedvarianter.
1. e4 b6 2. d4 Lb7 3. Sc3 e6 4. a3!?

Dette træk ser ved første øjekast
mærkeligt ud, men det forhindrer
Lb4. 4. Sf3 er den normale fortsæt-
telse. Jeg brød mig dog ikke om va-
rianten 4... Lb4 5. Ld3 Sf6 6. De2
d5 7. e5 Se4 8. Ld2 med lige spil)
4... g6

Nu udvikler Sort så sin løber på den
anden diagonal.
5. Le3 Lg7 6. Dd2 d6 7. 0-0-0

Her har Hvid sikkert flere andre
muligheder. Men jeg kan godt lide
stillinger med modsat rokade. Her-
udover har Sort med udviklingen af
løberen til b7 givet tempi væk i en
bondestorm på dronningfløjen.
7... Sd7 8. h4 h6 9. g4

9. h5 g5 10. f4 ville også være en
god mulighed, f.eks. 10... gxf4 11.
Lxf4 Sgf6 (11... e5? 12. dxe5 Sxe5
(12... dxe5 13. Le3 med klar fordel)
13. Lb5† Sd7 14. Lxd6 og vinder)
12. Ld3 De7 13. Sf3 0-0-0 med lille
hvid fordel.
9... Se7 10. Sge2 a6

10... b5 11. Sg3 a6 12. f4 c5 13.
dxc5 dxc5 14. h5 med hvidt initiativ.

11. Tg1

Ud af den lange diagonal og un-
derstøtter senere f4-f5.
11... b5 12. f4

Angrib!
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12... h5?

Den første fejl. 12... c5 13. dxc5
dxc5 giver Hvid angrebschancer,
f.eks. 14. f5 b4 15. fxe6 fxe6 16.
axb4 cxb4 17. Sa4 Lxe4 18. Dxd7†
Dxd7 19. Txd7 Kxd7 20. Sc5†.
12... Sf6 ville derfor være den bed-
ste fortsættelse for Sort: 13. e5 Sfd5
14. h5 (14. Sxd5 Sxd5 15. h5 g5 er
uklart). 12... a5 er også interessant,
men giver dog efter 13. Sxb5 Lxe4
14. Sg3 Lc6 15. f5 Tb8 16. Sc3 Dc8
17. b3 Hvid godt spil.
13. f5! hxg4 14. fxe6 fxe6 15. Sf4! Sf8

16. Txg4 Lc8?!

Truer 17... e5, men 16... Dd7 er bedre
uden dog at være helt godt.
17. Sfe2

En unødvendig tilbagetrækning.
Bedre var 17. Tg1 Txh4 18. Df2 Th8
19. Le2 Lb7 20. Sh5! og angrebet
slår igennem.
17... c6 18. De1?!

For at holde h4 dækket. 18. Lg5 gi-
ver mere mening, f.eks. 18... Sh7
19. Lh6 Lf6 20. Kb1 a5 21. e5 dxe5
22. Dc1 Dc7 23. Se4 med klar for-
del. Også 18. Kb1 er stærkt.
18... a5 19. Tg1

Tiden var allerede knap og jeg spil-
ler lidt for forsigtigt og profylaktisk.
Stærkere var 19. e5! d5 20. Sf4 Sf5
21. Ld3, og alle hvide brikker er med.
19... b4

Sort forsøger at skabe modspil på en
eller anden måde.
20. Sb1 Db6 21. a4

Nu er det svært for sort at bryde
Hvids stilling op på dronningefløjen.
21... Ld7

21... b3 22. c3 er godt for Hvid.
22. Sd2

Bringer springeren tilbage i kampen.
22... d5 23. Kb1

Jeg forsøger langsomt at forbedre
min stilling yderligere.
23... 0-0-0

23... e5 er for farligt: 24. Lg5 Dc7
25. Lxe7 Kxe7 26. exd5 cxd5 27.
Sf4 Le6 28. Sxe6 Kxe6 29. Sf3 og
vinder.
24. Lg5

24. Sc1 var endnu bedre. Derefter
kan springeren via b3 komme til c5.
24... Te8 25. Sb3?!

Forfølger den rigtige idé, giver dog
Sort muligheden for et modstød i
centrum. Mere præcist var 25. Dg3
eller 25. e5 for at forhindre, at Sort
spiller e6-e5, og på 25... c5 så 26.
Sb3.
25... dxe4

Sort skulle have forsøgt 25... e5 26.
Df2! Se6 27. Lh3 Thf8 (ikke 27...
dxe4?? 28. Sc5 og vinder) 28. Dg2.
26. Sg3! Sf5 27. Sxe4
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De hvide officerer dominerer bræt-
tet. Alle har en opgave og står aktivt,
mens de fleste sorte officerer knap
nok kan bevæge sig. Nu gælder det
om at omsætte fordelen – den svæ-
reste opgave i ethvert parti skak.
27... Sh7 28. Lf4

Nu hænger bonden på g6, så der er
ikke andre valg end at gå tilbage med
springeren.
28... Sf8

28... e5 ser stærkt ud, men strander

... FREDERICIA CHESS 2016
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på 29. dxe5 Lxe5 (29... Dxg1 30.
La6†) 30. Lxe5 Txe5 31. Sd6† osv.
29. Le5

Forenkler, men er ikke bedste træk.
29. Tg5!? med ideen Sd6 og angreb
på a5, og det direkte 29. Sd6† var
også muligt med ideen Sxd6 30. Lxd6
Lf6 31. Sc5.
29... Te7 30. Sbc5

Skaber motiver med La6 fulgt af Sb7.
30... Kd8 31. Sd6

Truer Scb7†.
31... Lc8 32. Sc4

32. Sxf5 exf5 33. Lxg7! Txg7 (eller
33... Txe1 34. Txe1 Tg8 35. Lf6†
Kc7 36. Te8) 34. De5 Dc7 35. Df6†
De7 36. Dxc6 og vinder.
32... Da7 33. Lg2 Ld7 34. Sxa5! Ke8

Ikke 34... Dxa5?? 35. Sb7†.
35. Sxc6 Lxc6 36. Lxc6†

Nu har Hvid også materiel fordel.
36... Kf7 37. Lxg7 Kxg7 38. De5† Kg8

39. Se4 Txh4 40. Th1

Pyhha, de 40 træk klaret, og nu kunne
jeg atter trække vejret. De seneste
træk måtte jeg spille med meget lidt
tid på uret, og selv om stillingen er
vunden, kunne der nemt ske en fejl.
40. d5† havde vundet direkte.
40... Dc7 41. Txh4 Sxh4 42. Dxc7

42. Sf6† var også stærkt: 42... Kf7
43. Le8†! Kg7 44. Dg5! Sf3 45.
Sh5† Kg8 46. Dg4 med gevinst.
42... Txc7 43. Lb5

For at hjælpe a-bonden fremad.

43... Ta7
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44. Ka2!

Herefter er b4-bonden umulig at be-
skytte.
44... Sf5 45. Kb3 Se3 46. Te1 Sd5

Nu hvor springeren er bundet til for-
svaret af b4, kan de næste svage
punkter angribes.
47. Sg5 Kg7

47... Te7 48. Lc4 er ike bedre.
48. Sxe6† Sxe6 49. Txe6 Sf4 50. Te1

g5

Sors sidste trumfkort.
51. Kxb4 Kf6 52. Lc6 Se6 53. Tf1† Ke7

54. c3

54. Ld5 havde fremskyndet proces-
sen. Sort kan ikke flytte springeren
pga. Tf7, og tårnslutspillet efter Lxe6
er håbløst.
54... Kd6 55. Le4 Sf4 56. Th1 Te7 57.

Th6† Kc7 58. Th7 1-0

Efter at min modstander havde opgi-

vet, gik der lidt tid, inden jeg blev
klar over, at mit mål var realiseret.
Med 6½ point havde jeg sågar sco-
ret over IM-normen og var en runde
før slut alene i føring. Et godt ud-
gangspunkt til partiet i sidste runde
mod min mand Nikolas. Men alle-
rede nu var det mit livs bedste turne-
ring!

Nikolas Lubbe

kommenterer:

Nikolas Lubbe
Tyskland (2500)

Filip Boe Olsen
Danmark (2190)

Slavisk / D46

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5.

Sf3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. Ld3 b6?

Sort vælger en for langsom opstil-
ling. Rigtigt var 7... dxc4 8. Lxc4 b5
her ser man, hvor bonden kommer
til b5 i ét træk og vinder terræn.
8. cxd5 cxd5 9. Ld2

9. Sb5 er også muligt, men tillader
afbytning af løberen efter 9... Lb4†
10. Ld2 Lxd2† 11. Sxd2 0-0 12. Sd6
9... Lb7?

9... 0-0! er nødvendigt, da 10. Sb5
Le7 ‘kun’ giver et behageligt spil for
Hvid.
10. Sb5 De7

10... Lb8 11. Lb4 spiller man også
nødigt.
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11. Sc7†

Hjælper dronningen ind i den sorte
stilling, hvor den skaber ballade.
11... Lxc7 12. Dxc7 Tb8 13. a3 0-0 14.

Lb4 Dd8 15. Df4

Objektivt set er 15. Dxd8 endnu
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stærkere, men jeg holder det gerne
kompliceret.
15... Te8 16. 0-0

Ingen hastværk! Løberparret er alle-
rede mit, så nu skal fordelen roligt
udnyttes.
16... Se4 17. Tfc1

Skaber plads på e1 til løberen, hvis
der spilles a5.
17... a5 18. Le1

Truer med at lirke den svage struk-
tur op.
18... g5?!

Mennesket foretrækker aktion og
ikke reaktion. Men objektivt en svæk-
kelse!
19. Dc7 g4 20. Sd2 Dxc7 21. Txc7 Sdf6

22. Tac1 Ted8
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23. f3!

Løberen har brug for diagonaler.
Også selv det tager tid at omplacere
den efter afbytningen d2.
23... Sxd2

23... gxf3 24. gxf3 ændrer intet.
24. Lxd2 gxf3 25. gxf3 Tdc8 26. Lb5

Her står løberen optimalt, da Se4 er
væk, og Sd6 derfor ikke længere er
en mulighed.
26... Td8?

En sidste fejl. Sort skulle have af-
fundet sig med 26... Txc7 27. Txc7
La8 28. Le1 og klar fordel til Hvid.
27. Kf2

Og pludselig befinder den sorte
konge sig i brændpunktet.
27... Tdc8

27... La8 strander på 28. Tg1† Kf8
29. e4! Sg8 30. Lf4! dxe4 31. Le5 f6
32. Tgg7 Sh6 33. Lf4)
28. Txb7 1-0
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... FREDERICIA CHESS 2016

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Magnus Carlsen
Norge (2855)

Levon Aronian
Armenien (2792)

Spansk / C65

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3 Lc5

5. c3 0-0 6. 0-0 d5!?

På topniveau er de foretrukne træk
6... d6 og 6... Te8, men Aronian har
forberedt en overraskelse.
7. exd5 Dxd5 8. Lc4 Dd6

To runder senere spillede han mod
Lagrave 8... Dd7!? og fik også en
fin stilling.
9. b4 Lb6 10. Sbd2

Computeren foreslår 10. La3!? som
det kritiske svar, men Magnus hol-
der sig til sund fornuft skak.
10... Lf5 11. Dc2 Tad8 12. Se4 Sxe4

Præmiesummerne er store, op til 300.000 USD i en enkelt af Tour’ens

fire turneringer, og med 150.000 USD i bonus til den samlede vinder.

I fjor gik den til Magnus Carlsen, men i år er verdensmesteren ikke blandt

de ni faste spillere, og Norway Chess heller ikke en af turneringerne.

Men Carlsen er to gange kommet med på wildcard. Nyt i år er også, at de

to første turneringer blev spillet som kombineret hurtig- og lynskak, med

25 minutter + 10 sekunder pr. træk i hurtigskakken, og 5 minutter + 2

sekunder pr. træk i lynskakken. Ti spillere alle-mod-alle, og pointene

regnet sammen, så sejre i hurtigskak talte dobbelt, mens lynskak kun

gav max. 1 point pr. parti, men til gengæld blev spillet dobbeltrundigt.

Til slut blev der beregnet GCT-point med 12 point til vinderen (13, hvis

sejren var udelt) 10 point til nr. 2, 8 til nr. 3, samt 7, 6, 5 osv.

Den første GCT-turnering blev spillet i Paris 9.-16. jun, og den næste i

Leuven i Belgien 17.-20 juni. 5.-16. august følger så Sinquefield Cup i

USA, og i december sluttes af med London Chess Classics.

Peter Heine Nielsen lægger ud i Paris.

Grand

Chess

Tour

13. dxe4 Lg4 14. Le2 a5 15. a3

Åbningen må vel betegnes som en
succes for Aronian. En symmetrisk
stilling, hvor det er svært at tro, at
Hvid skulle have nogen som helst
objektiv fordel, men alligevel får
Magnus det til at se sådan ud!
15... Kh8 16. Lg5 f6 17. Tad1 De7 18.

Lc1 Txd1 19. Txd1 Td8 20. h3 Le6 21.

Txd8† Dxd8
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Hikaru Nakamura – kom foran Carlsen i Paris.
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22. Sd2

Stadig minimalt, men Sc4 og Lc4
begynder at genere en smule. Løbe-
ren på b6 ser pæn ud, bedre end sin
modpart på c1, men den er et an-
grebsmål, så Aronian beslutter at
dække c4-feltet.
22... Dg8 23. Dd3 axb4 24. axb4 Da8!?

Pointen er, at 25. Sc4 Lxc4!? 26.
Dxc4 Da1 skaber stærkt modspil.
25. Sf1 Da1?!

Aronian fortrød senerehen dette, for-
klarede bagefter, at han blev for op-
timistisk. Og sandt er det, at det bare
ser aktivt ud, mens dronningen snart
bliver kaldt hjem til forsvaret, hvor-
for det bare er et slag i luften.
26. Le3 Lxe3 27. Dxe3 Lg8?!

27... De1!? ville have været et inter-
essant forsøg på at fremtvinge dron-
ningafbytning, da den hvide dron-
ning er tvunget til at holde e2 dæk-
ket. Hvid kunne prøve slutspillet ef-
ter enten Lg4!? eller Lb5, men den
sorte stilling bør kunne holdes.
28. Dc5! Da7 29. Db5! Da8 30. Kh2

Db8 31. Se3?

Magnus har spillet i sin vante stil og
har med meget små midler fået skak
til at se enkelt ud, mens han har op-

bygget en regulær fordel ud af, hvad
andre ville opfatte som den tomme
luft. Her gør han dog et upræcist
træk, som Aronian kunne have straf-
fet.
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31... Le6?

Men 31... Sd4!! var en smuk taktisk
vending, der fremtvinger afbytning
af springer for løber, da Sort efter
32. cxd4 exd4 har den overraskende
trussel c7-c6 med afdækkerskak og
angreb på den hvide dronning!
32. Lc4

Nu er der igen styr på tingene. Hvid
har klar fordel i kraft af brikkernes
større aktivitet og svagheden på c7.
32... Ld7 33. Dd5 Dc8 34. Le2 Se7

35. Df7 De8 36. Dc4 Dd8 37. Dd3 De8

38. Lg4 Lxg4 39. hxg4 h6 40. Dc4 c6

41. De6 Df8 42. Dd7 b5 43. De6 Kh7

44. g3 g6? 45. c4!

Partiet er jo hurtigskak, og der må
forventes nogle ups og downs. Mag-
nus lod noget af sin fordel glide sig
af hænde, men Aronians sidste træk
er en fejl, som svækker kongefløjen,
og nu åbner Magnus en rute for sin
springer frem i angrebet.
45... bxc4

Trist, men nødvendigt, da Hvid truer
med at vinde b-bonden med 46. cxb5
cxb5 47. Dd7
46. Sxc4 Kg7 47. Sd6 Kh7 48. Kg2!

Sort er bastet og bundet, og den hvide
konge kan i ro og mag spadsere til
dronningfløjen for at bryde den sid-
ste modstand.
48... Kg7 49. Kf1 Kh7 50. Ke2 Kg7 51.

Kd3 Sg8 52. Se8† Kh8 53. Kc4 h5 54.

gxh5 Dh6!?

Et desperat forsøg på at finde en evig
skak, men den hvide konge når let i
skjul.
55. Dxc6 Dd2 56. hxg6 De2† 57. Kc5

Dxf2† 58. Kb5 Dxg3 59. Dd7 Dxg6 60.

Ka5

Selv med lige materiale er det kom-
plet vundet for Hvid. B-bonden går i

Hikaru Nakamura 2846 USA 14 11½ 25½ 13 7 9½ 16½ 4 17

Wesley So 2652 USA 11 8½ 19½ 7 11 9½ 20½ 10 17

Levon Aronian 2739 ARM 9 10 19 6 10 10 20 8 14

M. Vachier-Lagrave 2784 FRA 11 11 22 8 8 9 17 5 13

Fabiano Caruana 2829 USA 4 10 14 3 9 8½ 17½ 6 9

Anish Giri 2738 NED 9 9 18 5 8 8 16 2½ 7½

Viswanathan Anand 2770 IND – – – – 10 9½ 19½ 7 7

Vladimir Kramnik 2799 RUS 10 5½ 15½ 4 7 9 16 2½ 6½

Veselin Topalov 2799 RUS 4 8 12 2 8 6 14 1 3

Magnus Carlsen 2878 NOR 13 11½ 24½ 10 12 11 23 13 23*

Laurent Fressinet 2695 FRA 5 5 10 1 – – – – 1*

http://grandchesstour.org

Rapid GCT

stillingDeltagerne

*Resultater opnået med wildcard tæller ikke til den samlede GCT-sejr.

Blitz Point
GCT-point

Rapid
Blitz Point

GCT-point

2016 2016 Paris YourNextMove



�

�

... GRAND CHESS TOUR

40 2016 /4/212

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Magnus Carlsen
Norge (2855)

Viswanathan Anand
Indien (2770)

Italiensk / C50

Anand kom til en Leuven med en
helt frisk og imponerende sejr i Leon.
Han fortsatte i den gode form og tog
tidligt føringen i hurtigskakken.
Magnus sluttede førstedagen med
mager scoring og to tabspartier til
Caruana og Nakamura, men han kom
stærkt tilbage andendagen, vandt alle
fire partier og tog førstepladsen,
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4!?

Den helt store mode! Italiensk havde
ry for at være kedeligt og remisag-
tigt, men i dag, med et berlinerfor-
svar i spansk som er præcist dét, må
gamle evalueringer genovervejes.
Anand havde faktisk denne stilling
hele otte gange i løbet af turnerin-
gen.
3... Lc5 4. 0-0 Sf6 5. d3 d6

5... 0-0!? har haft sine tilhængere.
Ideen 6. c3 d5!? 7. exd5 Sxd5, hvor
Sort menes at have aktivt spil som
kompensation for den svagelige e-
bonde. Men med 8. a4!? gav både
Kramnik, Anand og Giri de hvide
ambitioner nyt liv i Paris/Leuven.
6. c3 a6 7. a4 La7!?

Med Sort har Kramnik tre gange
spillet 7... h6, og som altid når det
gælder trækfølger, kan man regne
med, at Kramnik har tænkt tingene
igennem.

dronning, og Sort har intet modspil.
60... Dg3 61. b5 Dc3† 62. Ka6 Da3†

63. Kb7 Dg3 64. b6 Dg6 65. Ka7 f5 66.

exf5 Dg3 67. f6 Da3† 68. Kb8 1-0

Magnus Carlsen
Norge (2855)
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Veselin Topalov
Bulgarien (2761)

Hurtigskakkens 6. runde, og for mig
det mest mindeværdige skak-øjeblik
i Paris. Jeg fulgte partiet i presse-
rummet og bemærkede, at compu-
terne foreslog 33... Dh8!! Det ser
helt forkert ud ved første øjekast, for
ganske vist er dronningtræk til hjør-
nerne ofte set, nen altid i forbindelse
med spil i den lange diagonal. Her er
hensigten imidlertid at kombinere
angreb i h-linjen med muligheden for
at spille Tfb8, samt nok allervigtigst
at forberede Sh7 med angreb på
kongefløjen. Det er smukt og logisk
– men nok umuligt for et menneske
at finde... Efter kort betænkning trak
Magnus:
33... Dh8!! 34. Sb5 Sh7! 35. Dh2 Tfb8

Perfekt koordination.
36. c4 Dd8

Nu truer 37... Sg5.
37. Se3 Lg5!?

37... Sg5 var også stærkt.
38. De2 Lf4 39. Sg2 Lg3 40. De3 Sg5

41. Kf1 Dh8

Og da Sort nu har tilendebragt om-
grupperingen, som blev indledt med
Dh8, og alle brikker er aktiveret og
placeret på optimale felter, kollapser
den hvide stilling.
0-1

8. Sa3 Se7!? 9. Sc2 0-0 10. Le3 Lxe3

11. Sxe3

Senere i turneringen, i lynskakken,
havde spillerne den samme stilling,
men med omvendte farver, og Mag-
nus valgte 11... a5 for ikke at tillade
Hvid at vinde terræn på dronning-
fløjen. Det førte til ret lige spil efter
12. Te1 Sg6 13. Lb3 c6 14. Lc2 Te8
15. d4 Dc7
11... Sg6 12. a5 Sg4 13. h3 Sxe3 14.

fxe3 De7 15. Db3 c6 16. d4 Le6

Sort synes at have udlignet, men som
så ofte i Magnus’ partier får detaljer
betydning. Hvid har mere terræn på
dronningfløjen, og Sf3 har måske et
større potentiale end Sg6.
17. Lxe6 fxe6 18. Tad1 Tae8 19. Db4!

Lægger tryk mod d6.
19... exd4

19... Tf7 20. dxe5 Sxe5 21. Sxe5
dxe5 22. Dxe7 Txf1† 23. Kxf1 Txe7
ser meget symmetrisk ud, men Hvid
kan lade kongen marchere mod c5,
så forståeligt nok vælger Anand at
forsvare sig mere aktivt.
20. cxd4
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2. GCT-turnering:

Leuven i Belgien

Magnus Carlsen – vandt begge discipliner.
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Magnus Carlsen
Norge (2855)

Vladimir Kramnik
Rusland (2812)

Spansk / C67

Lynskakken nærmede sig afslutnin-
gen. Engang var Kramnik en van-
skelig modstander for Magnus, men
balancen har ændret sig, og til nu
har 2016 været ekstremt: 7-0 og in-
gen remiser før dette parti. Kun ét
parti i klassisk skak, men alligevel
en temmelig usædvanlig situation
mellem verdensranglistens nummer
1 og 2!
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0

Sxe4 5. Te1!?

Som i deres parti i Qatar (stadig
2015!), hvor en remis var nok til at
sikre Magnus førstepladsen.
5... Sd6 6. Sxe5 Le7 7. Lf1 Sxe5 8. Txe5

0-0 9. d4 Lf6 10. Te1 Te8 11. c3 Txe1

12. Dxe1 Se8 13. Lf4 d5 14. Ld3 g6 15.

Sd2 Sg7 16. Sf1!?

Afviger fra Qatar-partiet, som fort-
satte 16. Sf3.
16... Lf5 17. Lxf5 Sxf5 18. Se3 Sxe3 19.

Dxe3 Dd7 20. Te1

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

20... c6?

Selv om de små forskelle er i Hvids
favør, forekommer det uvæsentligt.
I mine egne partier har jeg haft det
svært mod 5. Te1, men jeg har sagt
til mig selv, at det er spilleren, ikke
stillingen, der var noget galt med.
Bare gi’ stillingen til Kramnik, og
han vil vise, hvordan man holder re-
mis, plejede jeg at tænke. Men også
han spiller upræcist. Det rigtige er
20... h5! for at give luft til kongen
og måske bruge h-bonden i et kom-
mende angreb.

20... e5

Et standardtræk, men det fører til et
svært slutspil. Situationen var dog
allerede lidt ubekvem, efter 20... d5
21. Dxe7 Txe7 22. Sd2 har springe-
ren kig på c5, og også 20... Tf7 21.
Sd2 giver Hvid et vist pres.
21. dxe5 dxe5 22. Dxe7 Txe7 23. Td6

Sh8 24. Sd2?!

Men dette træk er upræcist, da det
tillader Sort at afbytte tårne og der-
ved lette forsvaret. Bedre var derfor
først 24. Td3, fulgt af Tfd1 og så
først Sd2 med klar fordel.
24... Sf7?! 25. Td3 Sg5 26. Tf5 h6 27.

h4 Sh7 28. Sb3

Nu får Hvid det, han stræbte efter,
da han i sin tid spillede træk som 19.
Db4 eller allerede 12. a5. Den hvide
springer besætter c5 og låser Sort til
passivitet.
28... Sf6 29. Sc5 Tff7 30. h5

Computeren foreslår 30. Tf3!? med
hensigten at overføre den hvide
konge til dronningfløjen, og den plan
ser også lovende ud, men Magnus
har sin egen idé.
30... Kh7?

En fejl, selv om det ser logisk ud at
gå efter modspil med g7-g6. For...
31. Td8!

... bringer Sort i en slags træktvang.
På 31... Tc7 følger 32 . Se6† samt
33. Sf8† med øjeblikkelig gevinst,
så Sort har intet valg, men må spille
det planlagte g7-g6.
31... g6 32. hxg6† Kxg6 33. Td6!

En binding, der viser, at Sort med
sin aktivitet kun har skabt nye svæk-
kelser.
33... Kg7 34. Se6†! Kg6 35. Sd8! Tf8

36. g4!

Det sidste stød, der gør træktvangen
total. Sort kan ikke trække uden at
tabe materiale, og måske er den sid-
ste praktiske chance straks at ofre
med 36... Txd8 37. Txd8 Sex4, selv
om Hvid også her står klart til ge-
vinst.
36... c5 37. b3 Tee8 38. Sxb7

Og Anand gav op, da først c5-bon-
den falder og derpå a6, stadig uden
at modspil er i sigte.
1-0
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e 21. Lh6!

Pludselig er Sort i vanskeligheder.
Han kan ikke aktivere dronningen
pga. mat på baglinjen, så han er nødt
til afbytte løberne.
21... Lg7 22. Lxg7 Kxg7 23. De7!

Forskellen med og uden løbere er
adgangen til feltet e7. Computerne
foreslår nu 23... Dxe7 24. Txe7 Tb8,
men 25. f3 Kf6 26. Tc7 Ke6 27. Kf2
er rædsomt for Sort, som må holde
b7 og f7 dækket, mens Hvid i ro og
mag kan forberede gennembrud med
bønder og konge på den fløj, han
foretrækker.
23... Td8 24. h4 h5 25. Te3 b6 26. De5†

Kg8 27. Kh2 a5 28. f3 a4 29. Kg3 b5

30. Kf4
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Denne stilling gav anledning til en
større diskussion i analyserummet.
Computerne angav kun moderat for-
del til Hvid, men påstanden, at Hvid
står til gevinst, synes baseret på lo-
gik: 31. Kg5 er en trussel, og også
g2-g4 kan vise sig ganske svært for
Sort at håndtere. Men med maski-
nerne kørende kan jeg ikke påvise
hvid fordel efter 30... Tf8!, som jo
hindrer 31. Kg5 pga. 31... f6†, og
som i tårnslutspillet efter 31. g4 hxg4
32. fxg4 f5! 33. De6† (eller 33. g5
Dh7!) 33... Dxe6 34. Txe6 Kg7 35.
Txc6 Tf2! åbner for et tilstrækkeligt
modspil. Hvid kan forsøge at bringe
Sort i træktvang med 31. a3!?, men
der er små forskelle til partiet.  Efter
31... Dd8 32. De7 Db8† 33. Kg5
Dg3† 34. Kh6 Df4† ser 35 Dg5 ef-
fektivt ud, men 35... Dxg5† 36. hxg5
h4! er overraskende solidt for Sort,
og Hvids ‘aktive’ konge på h6 er
ved at være lukket inde. Min intui-
tion siger mig, at Hvid må have en
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Martin Percivaldi

kommenterer:

Martin Percivaldi
Danmark (2306)

GM Miroslav Tosic
Serbien (2418)

Kongeindisk / E62

1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sf3 g6 4. g3 Lg7 5.

Sc3 0-0 6. Lg2 Sc6 7. 0-0 Lg4 8. d5

Lxf3?!

Jeg tror ikke, det er en så god variant
for Sort. Han bryder ikke rigtig min
bondestruktur og har nu givet mig
løberpar, åben e-linje og angrebs-
muligheder på kongefløjen. 8... Sa5
er det mest spillede og klart bedre
end Lxf3, f.eks. 9. Sd2 c5 med lige
chancer.
9. exf3

9. Lxf3?! virker ikke desværre ikke.
9... Se5 10. Db3 Sfd7 med truslerne
Sc5 og Sb6 er slet ikke noget, Hvid
skal gå ind i.
9... Sa5 10. De2

Dækker bonden og gør klar til at
udføre en plan.

10... c5 11. Ld2

Jeg tror, jeg står klart bedst her. Sort
har ikke rigtig kompensation for
løberparret. Især når man kigger på
de hvide felter. Sorts eneste modspil
er at skubbe b-bonden fremad. Men
b7-b5 i sig selv er heller ikke så far-
ligt for mig. Sort derimod har grund
til at frygte, at Hvid hurtigt kommer
i gang på kongefløjen, f.eks. med
f4-f5.
11... a6 12. Tfe1 Te8 13. f4

Skaber muligheden f4-f5.
13... Tb8 14. b3!

Spiller på begge sider! Hvis jeg kan
stoppe Sorts modspil på dronning-
fløjen, vil mit angreb på kongefløjen
næsten være ustoppeligt.
14... Dd7

Her ville Sort selvfølgelig være glad,
hvis han kunne sætte en løber på d7.
15. Tab1

15. Sd1!? er en interssant idé, som
jeg ikke så under partiet. Efter 15...
Dc7 16. Se3! (springeren står godt
her) 16... b5 17. Tab1 med hensig-
ten f4-f5 er Sort i problemer.

eller anden gevinstvej i disse varian-
ter, men jeg kan ikke finde den.
30... Dd6? 31. Dxd6 Txd6 32. Te8† Kg7

33. Ke5 Td7
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34. a3!

Perfekt træktvang! Kongetræk taber
pga. svaret Kf6, tårntræk pga. Kd6,
og 34... f6† 35. Ke6 truer tårnet væk,
hvorefter 36. Te7† fremtvinger et let
vundet bondeslutpil. Kramnik har
intet andet valg end at ofre nogle
bønder for at skabe modspil.
34... g5 35. hxg5 h4 36. f4 Kg6 37.

Tg8† Kh7 38. Tc8 Kg7 39. Txc6 Te7†

40. Kxd5 Te2!

Hvid står til gevinst, men i det mind-
ste er Sorts tårn blevet aktivt, og ef-
ter erobring af b2 eller g2 kan han
skabe sin egen fribonde.
41. Th6?

Nu bliver det kompliceret. Direkte
vandt 41. Kc5!, som kombinerer trus-
ler mod Sorts bønder på dronning-
fløjen med simpelt hen at løbe femad
med d-bonden.
41... Txb2 42. Txh4 Tb3 43. Kc5 Txc3†

44. Kxb5 Txa3 45. f5 Ta1 46. Kb4 a3

47. g4 Td1!

Nu giver Kramnik sin stærke fri-
bonde mod til gengæld at få Hvids
d-bonde, og trods de to minusbønder
har han en slags fæstning, der sikrer
ham remis.
48. Kxa3 Txd4 49. Kb3 Tf4 50. Kc3 Ta4

51. Kd3 Ta3† 52. Kc4 Ta4† 53. Kb5 Tf4

54. Kc6 Ta4 55. Kd6 Ta6† 56. Kc7 Ta7†

57. Kb6 Ta4 58. Kb5 Tf4 59. Kc5 Ta4

60. Kc6 Tb4 61. Kd5 Ta4 62. Ke5 Ta5†

63. Kd6 Ta6† 64. Kc5 Ta4 65. Kc6 Tb4

66. Kd5 Ta4

Og her enedes spillerne om remis.
½-½
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IM-norm

Martin Percivaldi var ene dansker i det 206 mand store felt i Karpos

Open i Makedonien. I toppen var der tæt trængsel af stormestre, og i

løbet af de ni runder mødte den 17-årige juniorspiller fra Hillerød hele

fire af dem. Det gav to point til den samlede score på 5½ point bl.a.

i kraft af partiet, der er kommenteret nedenfor. Men også remisen i

2. runde mod den senere turneringsvinder GM Kiril Georgiev med 2631

i rating ser godt ud på resultatet, der er sendt til FIDE for godkendelse

som IM-norm. Martin Percivaldi har allerede en norm fra XtraCon Grand

Master i Køge efteråret 2015, så nu mangler blot endnu en norm og at

passere 2400 i rating, før IM-titlen er en kendsgerning.

http://gambit.com.mk/

Martin Percivaldi

– anden IM-norm i hus. .
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15... b5

Sort bliver nødt til at spille dette træk,
ellers spiller jeg a2-a4 og stopper alt.
Men problemet for Sort er, at b5 har
taget så lang tid at forberede, at det
slet ikke er farligt for mig.
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16. Se4!

Jeg er rigtig glad for at finde dette
træk. Jeg vil gerne flytte min sprin-
ger over til kongefløjen og angribe.
Samtidig hænger nu springeren på

a5. Efter 16. Sxb5? havde Sort tricket
16... axb5 17. Lxa5 b4, og løberen
er fanget. Det giver mig for store
problemer, f.eks. 18. a3 Da7 19. axb4
cxb4 20. Ta1 Sd7!
16... b4?

Sort må aldrig lukke sit modspil på
den måde. Hans a-bonde kan umu-
ligt nå at give modspil, så nu har jeg
fuld adgang til at angribe kongen.
Men også 16... Sxe4 var dog super
godt for mig, f.eks. 16... Sxe4 17.
Lxe4 Sb7 18. Ld3 bxc4 19. bxc4 e5
20. dxe6 Txe6 21. Df3 Txe1† 22.
Lxe1, og min hvidfeltede løber er
for stærk.
17. Sg5!
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Min idé med Se4. Nu kan Sort ikke
hindre Lh3 og efterfølgeren f4-f5.
17... Sb7

På grund af 16... b4 fungerer mange
af Sorts brikker ikke, blandt dem
springeren på b7. Sort skulle have
prøvet at få min springer væk med
h6: 17... h6 18. Lh3 Dc7 19. Sxf7!
Dette træk er ikke så svært at finde.
Sort har ingen kontrol over de hvide
felter og en blokade på e6 vil gøre, at
ingen af hans brikker kan hjælpe
kongen. 19... Tf8 (19... Kxf7 20.
Le6† Kf8 21. Dd3 Dxg6, og det er
mat...) 20. Sg5! Når man har så god
kontrol over de hvide felter og har
så mange brikker i angrebet, virker
springerofferet. Sort taber efter 20...
hxg5 21. fxg5 Sh7 22. De6† Tf7 23.
Dxg6 Sf8 24. De4.
18. Lh3 Dc7 19. f5!

Det første brud i de hvide felter!
19... Sd8

Sort prøver at dække felterne, men
det er allerede for sent. Jeg brugte en

del tid på 19... h6 og fandt ud af, at
20. fxg6! hxg5 21. gxf7† Kxf7 22.
Le6†! bare vinder. Ingen af de sorte
brikker kan deltage i forsvaret, og
efter 22... Kf8 (22... Kg6?? 23. Dd3†
Kh6 24. Lf7) er 23. h4!! det vigtige
træk, som åbner for min sortfeltede
løber (ikke 23. Dd3 Sd8), og  23...
gxh4 24. Dd3! Sd8 25. Dg6 fulgt af
Lh6 er håbløst for Sort.
20. fxg6 hxg6 21. f4!

Nu kommer den anden bonde! Den
åbner flere hvide felter, og Sorts stil-
ling kollapser.
21... Sd7 22. f5 Ld4† 23. Kh1 Se5 24.

fxg6 fxg6
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Nu er kongestillingen helt åben, og
min hvidfeltede løber er et monster.
25. De4!

Så kommer dronningen med i an-
grebet. Fra e4 er den på vej til h4, og
Sort bliver nødt til at give materiale
for at redde sin konge.
25... e6 26. Lxe6†!

Jeg slår med løberen, da jeg gerne
vil have en springer på e6. Dér bli-
ver den simpelt hen for stærk, så han
må give en kvalitet.
26... Sxe6 27. Sxe6 Txe6 28. dxe6 De7

29. Lf4

Når springeren er fjernet, er det slut
for Sort. Resten af partiet kørte jeg
lidt rundt med ham og vandt nemt.
29... Dxe6 30. Lxe5 Lxe5 31. Tf1 Te8

32. Tbe1 a5 33. Tf3 Kg7 34. Tef1 Lf6

35. Db7† Te7 36. Da8 Te8 37. Dxa5

Ld4 38. Da7† Te7 39. Da8 De4? 40.

Df8† Kh7 41. Dxe7†!

En vigtig sejr for at kunne få IM-
normen!
1-0

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Schackspelaren
#1-12/1932; #1 og #5/1933
Arbejderskak  #1—2 og #4/
1931;  #2 1932.

Tidskrift för Schack
#9/1902;  #3/1926  og #5/
1928.

Norsk Sjakkblad
1906, 1908
#4/1959;  #1/1960;
#1/1961; #2—5/1968
#5/1969.

Fernschach
#12/1932

Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel.  +46 733 264 033
callerland@gmail.com
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Født i Leningrad, Sovjetunionen, den
23. marts 1931. Død i Wohlen,
Schweiz, den 6. juni 2016 – i sit 86.
år, som russerne siger. Men var han
egentlig russer?

Svær barndom og ungdom
Lille Viktor blev hurtigt kastebold
mellem en far og mor, der ikke kunne
enes. Moderen havde ikke midler til
at forsørge et barn alene; hun gav
slip, men forsøgte flere gange se-
nere at omgøre beslutningen; forgæ-
ves. Fra 2-års alderen og frem til den
skæbnesvangre vinter 41/42 vok-
sede Viktor så op hos sin elskede
farmor; hun havde polsk-ukrainske
aristokratiske rødder, og godnatsang-
ene og den daglige konversation var
på polsk.

Faderen, uddannet som lærer i rus-
sisk sprog og litteratur(!), var dog
stadig med i billedet. Det var ham,
der lærte sønnen skakreglerne og
spillede lidt med ham fra han var
seks. Et par år senere blev drengen
en ivrig læser – James Cooper, Mark
Twain, Jules Verne... Tilgængelig på
biblioteket i russisk udgave.

Tysklands angreb på Sovjetunio-
nen 22. juni 1941 ændrede alt. Snart
var den næsten 900 dage lange be-
lejring af Leningrad en realitet. Med
dén også sultedøden. Farmoderen
overlevede ikke den første vinter.
Viktor og en nabokone måtte trans-
portere liget på kælk til en fælles-
grav på kirkegården. Samme vej

måtte de øvrige familiemedlemmer
på faderens side. Det var slut med at
tale polsk. Allerede i efteråret 41 var
faderen blevet en del af den hastigt
oprettede folkemilits, der – dårligt
trænet, udrustet og ernæret – skulle
hjælpe med at holde byen. Viktor så
ham for sidste gang i november. Det
viste sig senere, at han blev dræbt
under et af de tyske bombardemen-
ter af troppetransporter over Ladoga-
søen.

Men faderens kone nr. 2, Roza
Abramovna, tog 11-årige Viktor til
sig som sin egen. Sammen klarede
de sig begge, mod alle odds, gen-
nem resten af belejringen og krigen.
I de følgende årtier var Roza det fa-
ste holdepunkt i Viktors liv. Da hans
kone og søn omsider i 1982 fik lov
at forlade Sovjetunionen og tage til
Schweiz, fulgte Roza Abramovna
også med. Som navnet måske røber
(for kendere!) var hun jøde; senere
valgte hun at tage videre fra Schweiz
til Israel.

For 14-årige Viktor i et fattigt og
krigsødelagt Leningrad i midtfyr-
rerne var skak ikke førstevalget.
Musik!? Men det krævede et mu-
sikinstrument hjemme til at øve sig
på. Uopnåeligt! Så litteratur da!?
En drøm om måske at blive skuespil-
ler var der. ‘Glem det, Viktor! Din
russiske udtale er ikke god.’ Det var
noget med udtalen af ‘r’ og ‘l’. Sik-
kert en eftervirkning af nærkontak-
ten med det polske. Altså blev det

skak, bl.a. i pionerpaladset hos pæ-
dagoger som Batujev og Zak. Sidst-
nævnte tog sig også af en anden fat-
tig Leningrad-dreng, den seks år
yngre Boris Spasskij. ‘Og han var
virkelig fattig!’ siger Korchnoi i erin-
dringerne. Men Spasskij var også
helt usædvanligt talentfuld. Zak fik
udvirket, at lille Boris som 10-årig(!)
fik et sportsstipendium – og kunne
forsørge familien.

Langsomt, langsomt ...
men stædigt vedholdende
‘Jeg har aldrig været et vidunder-
barn.’ Nej, Korchnois karriere kan
slet ikke på dette punkt sammenlig-
nes med Fischers. Eller Spasskijs,
eller Kasparovs. Juniormester i Le-
ningrad 1946, javel, men samme år
kun 5 point af 15 i Sovjetmester-
skabet for juniorer. Tigran Petrosjan,
den senere verdensmester og hård-
nakkede Korchnoi-rival, vandt.

Konkurrencen i sovjetisk skak var
som bekendt benhård. Her var et felt,
hvor talentfulde mennesker kunne
udfolde sig næsten uden indblanding
af ideologi. Belønningen til de aller-
bedste var høj prestige og mulighed
for ellers uopnåelige udlandsrejser.
Viktors stærkeste kort var en utrolig
kampvilje og energi ved brættet. Han
siger selv, at hans skaklige forstå-
else haltede langt efter hans bedste
resultater! Et eksempel fra hans før-
ste finale om Sovjetmesterskabet,
sidst på året 1952 i Moskva. Alene

1931–2016

Af Jørn Sloth

Viktor Korchnoi
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at kvalificere sig var en præstation.
Men den 21-årige leningrader og
debutant blev overraskende nr. 6 af
20. Verdensmester Botvinnik vandt
(sammen med Tajmanov). Her er
starten på VK – Botvinnik:

1. c4 Sf6 2. g3 c6 3. Lg2 d5 4. Dc2 e5

5. d3 h6 6. Sf3 Ld6 7. 0-0 0-0 8. e4 dxe4

9. dxe4 c5 10. Sc3 Sc6 11. Le3?! Sd4

12. Lxd4? cxd4 13. Sb5 Lb8 14. Se1

Ld7 15. Sa3 h5!
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Tegnene er Korchnois. Han er ble-
vet strategisk overspillet uden at for-
stå hvordan. Er springere ikke bedre

end løbere? Er d3 ikke den helt rig-
tige placering for en hvid springer?
Det havde han da forstået på Nim-
zowitsch. Meget senere var Viktor
blevet klogere – ti år eller derom-
kring skulle der gå. Han undlader
ikke at give et godt råd: ‘Børn, læs
hverken uhyggelige eventyr eller
Nimzowitsch, før I skal sove!’

Og partiet, hvordan gik det? Bot-
vinnik skulle have vundet efter sit
stærke oplæg, men i Viktors tidnød
blev han nervøs og fejlede. Hænge-
parti. Hvid fordel, men ikke nok til
vinde over ‘patriarken’. Remis.

Den politiske forståelse haltede
også lidt. Den dag i marts 1953 da
eneherskeren Iosif Stalins død blev
bekendtgjort, var Viktor på poli-
klinikken (lægehuset) for at få ord-
net en forbinding. Sygeplejersken,
en ældre estisk kvinde, græd som
pisket. Først efter en del år forstod
han: det var af glæde! Eller, endnu
tidligere, da Viktor skulle have et
sovjetisk indenrigspas. Nationalitet?
Det måtte vel være ‘jøde’, efter den

biologiske mor; faderen var jo lidt
af hvert. Da Viktor kom hjem med
dét pas, fik han læst og påskrevet af
Roza Abramovna. Om igen! Og så
kom der til at stå det politisk kor-
rekte, ‘russer’. Viktor studerede i
øvrigt historie (og gennemførte det)
ved Leningrads statsuniversitet.

‘Hvad var du blevet, hvis det ikke
var skak?’ Et klassisk interview-
spørgsmål. Efter at han var kommet
til Vesten, svarede Viktor gerne no-
get i retning af: ‘Så havde jeg nok
undervist børn i historie et sted i
Kolymá-området.’ Kolymá? I det
østlige Sibirien, berygtet for sine
Gulag-fangelejre og med en befolk-
ning med mange forviste. Her taler
den modne Korchnoi, helt klar over
hvor hans store kæft kunne have
bragt ham hen...

1960 – Endelig nr. 1
i Sovjetmesterskabet
I 1957 var Viktor blevet gift med
Bella, fuldblods armenier. Kort før
mesterskabsfinalen i 1960, netop i
Leningrad, var lille Igor blevet født.
Den unge familie kunne godt bruge
en lille lejlighed for dem selv. Dét
blev en vigtig sidegevinst til Viktors
1. plads, 14 point af 19, et halvt foran
Petrosjan og Geller. Det holdt hårdt!
Geller blev slået i det indbyrdes parti
i næstsidste runde. I sidste runde
stod Viktor skidt mod Suetin, der
blev opfordret af Petrosjan til at tage
remis, men af Geller til at spille på

Viktor Korchnoi

(23/3 1931 - 6/6 2016)

– En af det 20. århundredes

stærkeste og mest

markante skakmestre.
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gevinst. Han fulgte det sidste råd,
dummede sig – og tabte.

I 1961-mesterskabet, i Moskva og
samtidig VM-zoneturnering, var før-
ste halvdel på det jævne for Viktor.
Måske han spillede for meget kort
med gutterne om natten? Bella trådte
i karakter, tog til Moskva og han-
kede op i husbonden. Det hjalp, Vik-
tor blev nr. 2 (et halvt point efter
Petrosjan), og fra interzoneturne-
ringen i Stockholm 1962 gik han
også til kandidatturneringen samme
år i Curacao.

Det var i disse år, jeg selv be-
gyndte at lægge mærke til denne
Korchnoi. Jeg var ikke fan! Fra slut-
ningen af 50’erne var det mere par-
tier af Keres og Petrosjan, jeg stu-
derede. Men jeg lagde bl.a. godt
mærke til Bobby Fischer - Korchnoi
fra 1. omgang (af 4) i Curacao:

1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. f4 Lg7 5.

Sf3 0-0 6. Le2 c5 7. dxc5 Da5 8. 0-0

Dxc5† 9. Kh1 Sc6 10. Sd2 a5! 11. Sb3

Db6 12. a4 Sb4 13. g4?
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13... Lxg4!

... og Viktor vandt et fint parti, som
er med i hans udvalg af bedste par-
tier. Det viser sig at 10... a5 faktisk
var Vasjukovs idé og forberedt hjem-
mefra, før rejsen til Curacao. I Stu-
denter-OL i Rumænien 1965 (mod
Kronabether, Østrig) gentog jeg de
første 12 træk og havde lidt efter
også held til et stærkt træk til g4 (se
Skakbladet 1965). Viktor førte efter
1. omgang i Curacao, men derefter
gik det ned ad bakke. Petrosjan fik
et skud på VM-titlen – og ramte plet
året efter mod Botvinnik.

OL 1972 i Skopje, Makedonien.
Jeg er på det danske hold, og vi bor

på hotel med ‘russerne’. Mere kor-
rekt: de sovjetiske spillere, ledere,
hjælpere. Viktor virker menneske-
lig, måske nok med et diabolsk ud-
tryk i øjnene. Han spiller gerne brid-
ge med Karl Pedersen, vores top-
scorer, og Furman (Karpovs træner)
samt unge Irina Levitina fra Sovjets
hold i kvinde-OL. Ved brættet er han
et energibundt, der ikke skåner sig
selv. Som Hvid mod Ole Jakobsen
på bræt 1 i finalerunden falder han i
dybe tanker efter...
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 Lb4 4. Dc2

c5.

Han kommer op med 5. Sa4!? Se-
nere giver han det et ‘?’ i Informator.
Bruger også voldsomt med tid i de
følgende træk.
5... d6 6. g3 Sc6 7. Lg2 a6! 8. 0-0 b5?!

VK: Bedre først Ld7 – lille sort for-
del.
9. a3 La5 10. b4 Lxb4
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11. Se5!?

Viktor vandt, dog først efter hænge-
parti og 59 træk. Så meget besvær
for en – ganske vist stærk – dansk
IM?! Det imponerede mig virkelig.
Petrosjan derimod, utilnærmelig, ar-
rogant – eller bare på vagt?

Kommunist? Ja-a... det blev nødven-
digt – af hensyn til skakken. Faktum
er, at Korchnoi blev medlem af ‘par-
tiet’, det vil sige KPSS, det eneste, i
1965. Man kunne ikke bare melde
sig ind. Man skulle anbefales af gode
partimedlemmer – og godkendes.
Det blev Viktor, og derefter var det i
nogle år lettere for ham, bl.a. at blive
godkendt til turneringer i udlandet.
Og det var hele meningen med pro-
jektet. Han var ikke politisk troende.
Som f.eks. Botvinnik der fra ung al-
der havde partibilletten i orden.
Smyslov navigerede på sin helt egen
måde i det sovjetiske system. Var
aldrig medlem af partiet, men havde
gode forbindelser ‘højt oppe’. De
kunne lejlighedsvis hjælpe ham,
f.eks. til en friplads i en VM-inter-
zoneturnering, uden at han skulle
ulejlige sig ved brættet, og måske
fejle, i en kvalifikationsturnering.
Det var tilfældet i 1964, hvor Viktor
netop snublede lige før interzonen.

Men derefter var han svær at stop-
pe i VM-sammenhæng! I 1968 først
i selve kandidatfinalen; Spasskij
vandt den match. I 1971 sluttede det
i kandidatsemifinalen; Petrosjan

... VIKTOR KORCHNOI

Viktor Korchnoi med sort mod Bobby Fischer i kandidatturneringen i Curacao 1962.
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vandt retten til at få bank af Fischer
i finalen. I 1974 gik Viktor igen helt
til kandidatfinalen (efter sejr over
bl.a. Petrosjan) – nu mod Sovjetunio-
nens nye stjerne, Anatolij Karpov.

I bagklogskabens lys viste det sig
i realiteten at være en VM-match,
for Fischer kunne i 1975 ikke over-
tales til at stille op til et titelforsvar.
Dermed gjorde Karpovs knebne sejr
i Moskva over Korchnoi, 12½-11½,
den unge russer til ny verdensme-
ster. Lidt på afbud, men voldsomt
populært i det sovjetiske establish-
ment, der havde følt sig ydmyget
under Fischer.

1974-matchen med Karpov blev
begyndelsen til enden for Viktor som
Sovjet-borger. Før og under mat-
chen blev Karpov i den grad favo-
riseret; med hensyn til spillested,
spilletidspunkt, hjælpere, presseom-
tale... Karpov, den ægte russiske
arbejderdreng, ville passe perfekt til
rollen som ny sovjetisk verdens-
mester i skak.

Efter matchen lod Viktor sin fru-
stration løbe af med sig i et inter-
view til en jugoslavisk journalist.
Sagde bl.a. at Karpov ikke var en
bedre spiller end de tre, han havde
slået i kandidatmatcherne: Poluga-
jevskij, Spasskij og Korchnoi selv.
Han roste også nogle af Fischers
ideer. Straffen kom prompte og blev
hård – der var nok også andre mi-
nusser i karakterbogen. Karantæne i

et år fra sovjetiske hold; nedsat ‘sti-
pendium’ (som de bedste spillere
fik); ingen turneringer i udlandet;
stop for artikler, optræden i radio og
tv, osv. Ikke engang en turnering i
Tallinn (i det hjemlige Sovjet-Est-
land) i foråret 75 kunne tillades...

Manden der ikke
vendte hjem fra Amsterdam
Efter et års tid lettede sanktionerne.
Karpov hjalp lidt til. Han havde nok
indset, at det ikke var godt for hans
VM-prestige, at den spiller, han
havde slået i den afgørende match,
forsvandt helt ud af billedet. Men at
billedet skulle blive så tydeligt som i
sommeren 1976, havde Karpov ikke
regnet med. Viktor var til IBM-tur-
nering i Amsterdam. Selv om han
havde meget at spekulere på – ud
over partierne, delte han 1. pladsen
med englænderen Miles. Under af-
slutningsceremonien forhørte Vik-
tor sig lige hos Miles: ‘Hvordan sta-
ves og udtales „politisk asyl“ på en-
gelsk?’ Næste dag henvendte han sig
hos myndighederne i Amsterdam
med sit ærinde.

Reaktionen fra Moskva var som
forventet: rasende. Landsforræderen
blev diskvalificeret, fik frataget sine
titler og mesterskaber, og forsøgt
skrevet ud af skakhistorien. Storme-
sterkollegerne (31 af dem) skrev et
skarpt fordømmende åbent brev.
Karpov skrev et for sig selv, som
verdensmester, skuffet og vred. Fire
havde mod og held til ikke at skrive
under på fællesbrevet: Botvinnik,
Bronstein, Gulko og Spasskij. Den
sidste var allerede flyttet til Frankrig
med sin nye, franske kone. Men i
hvert fald de tre andre blev efterføl-
gende straffet for deres tavse støtte
til forræderen. Bl.a. med udrejse-
forbud.

På toppen som 47-årig!
VM-matchen 1978
Det sovjetiske skakforbund havde
også krævet, at Korchnoi blev dis-
kvalificeret fra kandidatturneringen
1977 – som han på forhånd var be-
rettiget til at deltage i. Det gik FIDE
dog ikke med til. Så efter tur måtte

Petrosjan, Polugajevskij og Spasskij
stille op mod ‘udyret’ (der blev selv-
følgelig forsøgt alskens karakter-
mord mod ‘ikke-hjemvenderen’).
Viktor vandt alle tre matcher. Over-
raskende at han kunne, i betragtning
af mængden af uløste problemer på
hans skuldre. Så gjaldt det Karpov, i
en match til seks sejre, i Baguio, Fi-
lippinerne. Der var også hårdnakket
kamp uden for brættet, med næsten
alle midler. Skakligt lignede det 74-
matchen: den unge kom klart foran,
men kørte træt – og blev indhentet!
Se her slutningen af 31. parti, ved
stillingen 5-4 til Karpov (Sort). Kan
Hvid (i trækket) spille på gevinst?
Måske – hvis et veltimet a5-a6! bxa6
d4-d5! kan skabe en afgørende fri-
bonde. Langt ude, men der er ikke
andet...

Anatolij Karpov
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Viktor Korchnoi

47. f5

Tager feltet e6 fra sorts konge. Kon-
getrækket var fulgt på f.eks. 47. Ta2.
Nu gjorde Karpov hemmeligt træk.
Hans højtkvalificerede sekundanter
skal i arbejde. Næste dag:
47... gxf5 48. gxf5 Tg8 49. Kc3!?

Objektivt set var både 49. Ta2 og
49. Te6 stærkere ifølge Korchnoi.
Men han ville have Karpov – måske
bare lidt – ud af hjemmeanalysen.
49... Te8

Viktor siger, at 49... Tg5 var aller-
bedst.
50. Td2 Te4 51. Kb4

Ideen med 49. Kc3.
51... Ke8 52. a6! bxa6 53. Ka5 Kd7 54.

Kb6 b4 55. d5! cxd5 56. Txd5† Kc8 57.

Td3 a5?

Korchnoi i 1978 – på toppen af karrieren.

Foto: tr.
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Viser sig at tabe et afgørende tempo.
Karpov havde ellers masser af tid,
en hel ny time efter træk 56. Det rig-
tige var 57... Tc4
58. Tg3 b3 59. Kc6!

Havde Karpov overset. Truer både
Tg8† og Txb3 (som ikke gik straks
pga. Tb4†!) Nu var 59... Kd8 det
mest hårdnakkede. Men det taber
også.
59... Kb8 60. Txb3† Ka7 61. Tb7†! Ka6

62. Tb6† Ka7 63. Kb5

Herfra er det let, i hvert fald for Vik-
tor.
63... a4 64. Txf6 Tf4 65. Txh6 a3 66.

Ta6† Kb8 67. Txa3 Txf5 68. Tg3 Truer

Kb6.  68. -Tf6 69. Tg8† Kc7 70. Tg7†

Kc8 71. Th7  Og Karpov opgav.
1-0 – og udligning i matchen, 5-5!
Næste gevinst afgør.

Et utroligt vanskeligt tårnslutspil!
Korchnoi bruger mere end 20 sider
på det i sin ‘Praxis des Turmend-
spiels’ (Edition Olms 1995). Trods
den tilforladelige titel er det en bog
for absolut viderekomne. I sin serie
‘Mine store forgængere’ har Kaspa-
rov også indgående analyseret dette
slutspil. Han hælder til, at diagram-
stillingen er vundet for hvid, men
kun med 49. Te6! Her er der virke-
lig noget at studere på for den lære-
villige (hører I, drenge?).

De der har lyst, kan spekulere på,
hvad der var sket, hvis Viktor virke-
lig havde vundet matchen. Mange år
senere sagde eks-VM Tal, der var
en af Karpovs hjælpere i Baguio, i
en fortrolig samtale med Viktor, at
han dengang direkte frygtede for
Viktors liv, hvis han havde vundet.

Så måske var det en ukendt skyts-
helgen, og ikke sekundanten Keene,
der fik Korchnoi til at vælge en risi-
kabel variant i Pirc’ forsvar i 32.
parti. Karpov, der havde brugt sin
sidste time-out og fået tre hviledage
i træk, spillede igen op til sit bedste
og vandt overbevisende. 6-5, med
21 remiser.

Matchen gav stor genlyd overalt.
I Sovjet var der uden tvivl mange,
der holdt med Viktor, ‘udfordreren’,
som han ofte blev omtalt dér; så fol-

ket ikke skulle høre det forkætrede
navn Viktor Korchnoi. Den utroligt
populære og halvt forbudte russiske
visesanger Vladimir Vysotskij sang
også om Baguio, bl.a. sådan:

‘... og så sidder de dér, den ene er
folkets helt, som i et kritisk øjeblik
drikker yoghurt, den anden er en
helt uden navn og nationalitet, med
det nedsættende kaldenavn
'udfordrer' ...’

I den næste VM-cyklus havde Vik-
tor stadig energi (og held!) til at
kæmpe sig frem til en ny match med
Karpov. På trods af boykot og fami-
lien, der ikke kunne få lov at forlade
Sovjetunionen. Men i matchen i Me-
rano, Italien, 1981 var overmagten
på alle områder for stor. Karpovs
delegation var f.eks. på 43 mand plus
talstærk hjælp fra Sovjets ambassade
i Rom. Karpov vandt 6-2, med 10
remis. Under matchen ringede Vik-
tor dagligt til Bella i Leningrad. Tre-
kvart år senere fik hun, sønnen Igor
og Roza Abramovna endelig lov til
at rejse til Schweiz. Noget af det før-
ste, der skulle tages stilling til i
Schweiz, var en skilsmisse mellem
Bella og Viktor.

Petra Leeuwerik
– en trofast medkæmper
Hollandsk? Nej, efternavnet er fra
Petras første mand, en hollænder.
Viktor mødte hende et par måneder
efter ‘Amsterdam’. Han spillede
nogle simultaner i Schweiz. I en af
dem deltog en kvinde, der havde
Tolstojs berømte roman ‘Anna Kare-
nina’ liggende ved brættet – på rus-
sisk! De kom naturligvis i snak.

Petra, der var født i Wien, havde
lært russisk på en måde, der kun kan
kaldes hård. Som helt ung student
umiddelbart efter krigen blev hun
anholdt (kidnappet!?) i Wien af en
russisk tjeneste, og anklaget for at
være amerikansk spion. Den slags
skete i de dage. En hemmelig retter-
gang gav hende ‘en tier’ (nogle kil-
der siger ‘en tyver’), det vil sige ti år
i Gulag. I Petras tilfælde blev det
Vorkutá, et berygtet, meget koldt,
sted nord for Ural. Hun kom til at
sidde der til 1955, nok løsladt før tid
som følge af de mildere politiske
vinde efter Stalins død. Petra blev
Viktors hjælper, specielt i kampene
uden for skakbrættet. I Baguio var
hun fra starten leder af Korchnoi-
delegationen. Den bestod kun af fem

... VIKTOR KORCHNOI

VM-match i Baguio 1978 – 'udfordreren' Viktor Korchnoi mod USSR's Anatolij Karpov.
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personer; Karpov mødte op med 16.
Parløbet mellem Viktor og Petra var
hurtigt tæt; de blev dog først offi-
cielt gift i 1992, da Viktor blev
schweizisk statsborger. Bryllupsrej-
sen gik til Leningrad, der nu igen
hed Sankt-Peterbúrg. Petra tog sig
af Viktor til det sidste. I et citat fra
2005 omtaler han hende som ‘min
kloge, meget tålmodige ægtefælle
Petra’.

Statsborger hvor?
Holland gav ikke asyl dengang i
1976, men dog opholdstilladelse.
Vel forståeligt. ‘Jeg var ikke dissi-
dent’ siger Viktor selv. Han ville
have friere betingelser for at udøve
sit hverv: at være professionel skak-
mester. De store politiske uover-
ensstemmelser med Sovjetunionen
kom nærmere som et resultat af hans
forbliven i Vesten.

Fra slutningen af 1978 boede han
i Schweiz, hvor han følte sig mere
sikker og var tæt på Petra. Også her
havde han kun opholdstilladelse
først. For én fra et lettere suspekt
land som Sovjet skulle der gå 12 år
(ellers var 10 vist tilstrækkeligt) før
et eventuelt statsborgerskab. I 1990
kunne Viktor gå op til prøven. Han
tog for let på den – og dumpede! To
år senere, med en bedre indsats, lyk-
kedes det så.

Sit sovjetiske statsborgerskab mi-
stede han formelt først sent i 1978.
En af dem, der var med til at beslutte
det, helt oppe i politbureauet, var
Mikhail Gorbatjov. Hán havde dog
også evnen til at blive klogere. I 1990
tilbød han 24 intellektuelle, der alle
havde fået frataget statsborgerskabet,
at de nu kunne få det tilbage. En af
dem var forfatteren Solzjenitsyn, en
anden skakmesteren Korchnoi. Vik-
tor sagde pænt tak for tilbuddet. Men
tog ikke imod det.

Et dumt svin, en bølle
– eller en gentleman?
Der er mange grimme historier om
Viktor derude; en del utvivlsomt for-
talt af hans fjender/uvenner. Nogle
skyldes vel bare Viktors (også selv-
erkendte) problemer med at styre sin
mund.

F.eks. klassikeren med Gufeld, der
lige er blevet stormester (1967):

‘Nu er vi kolleger, Viktor.’  – ‘Nej,
du er kollega med Damjanovic!’

Viktor har jo helt ret. Gufeld og
Damjanovic er helt almindelige stor-
mestre, der knap nok kan drømme
om at komme i kandidatturneringen.
Gufeld var også mistænkt for lejlig-
hedsvis at sælge point, også hele.
Heller ikke noget, der er i kategori
med Korchnoi.

I et russisk interview fra 1997 bli-
ver Viktor forelagt et Tal-citat. Tal
skal på et tidspunkt have sagt, at for
at blive verdensmester skal man være
et dumt svin. Viktor tænker noget
over det. Siger så at det ikke passer
på Tal selv; han havde en meget blød
karakter. Men det passer godt på
Petrosjan, Spasskij og Karpov! Men
hvad så med dig selv? bliver der
spurgt. ‘Men jeg blev ikke verdens-
mester. Så jeg manglede nok lidt i at
være et dumt svin!’

Da Nigel Short lige havde set
meddelelsen om Viktors død skrev
han: ‘En stridbar gammel skid!’ Men
tilføjer så, at han alligevel var stor.
De spillede rigtig mange partier med
hinanden, fra 1980 og frem til Gi-
braltar 2006 (hvor Short vandt i en
fransk).

Den dansker, der efter Bent Lar-
sen har spillet flest partier med Vik-
tor, er Curt Hansen. Otte i alt (den
gamle vandt de tre, resten remis).
Curt har et godt indtryk af manden,
der nu er historie, og fortæller, at
når de var til turnering sammen, kom
Viktor ofte med sit lommeskak og
ville have, at de skulle analysere...
Curt siger sammenfattende:

‘Jeg synes, skakverdenen har mistet
en meget stor personlighed, et me-
get venligt menneske, samt en fanta-
stisk fighter og en utrolig stærk spil-
ler. Han fortjener at blive mindet med
meget stor respekt.’

Skak uden nåde
I sine senere år stillede Viktor gerne
op for Schweiz i senior hold-EM;
på bræt 1 naturligvis. Individuelle
veteran-turneringer var han ikke så
interesseret i. Han gjorde dog en und-
tagelse i efteråret 2006, som 75-årig,
i senior-VM (for 60+) i Arvier, Ita-
lien. Måske kom han bare efter VM-
titlen? I hvert fald tog han den! 9 af
11 foran Jansa, 8½. Vores egen Ole
Jakobsen var med på en mangedelt
6. plads, 7½.

Selv havde jeg lejlighed til at møde
Viktor ved brættet en enkelt gang, i
senior-EM for hold i Velden, Østrig
2009. Da havde han allerede længePetra Leeuwerik og Viktor Korchnoi ved en middag arrangeret af ChessBase i 2005.
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Korchnoi
som kommentator
Korchnois stædige og vedvarende
søgen efter den skaklige sandhed,
uden ethvert skønmaleri, men med
sprogligt talent, gør hans sene parti-
samlinger (fra 2004, de russiske ud-
gaver) ‘Mine 55 sejre med sort’ og
‘Mine 55 sejre med hvid’ til mester-
værker i genren. På linje (mindst)
med Bent Larsens klassiker ’50 ud-
valgte partier’ eller med Botvinniks
og Kasparovs værker.

Der er tre partier mod danskere i
den ‘sorte’ bog (ingen i den hvide):
Curt Hansen - VK, Malmö 1996 –
hvor Korchnoi indrømmer et (vel-
lykket) bluffnummer i åbningen;
Bent Larsen - VK, Leningrad 1973
– det meget afgørende parti i inter-
zoneturneringen, hvor Bent efter en
strålende start (6 af 7) for første gang
mødte modgang og senere endte
med ikke at kvalificere sig til kan-
didatturneringen; samt partiet, der
følger her (i min oversættelse) fra
SWIFT-turneringen 1987 i Bru-
xelles. Igen efter en fin Larsen-start
(4 af 5); Viktor havde 3½, og havde
lige tabt til Timman – deraf hans kri-
geriske humør...

været et idol for mig, og jeg tabte
bare. Han var meget venlig, analy-
serede gerne og gav gode råd; spurg-
te interesseret til nyt om Larsen. Jeg
så ham sidste gang i Rogaska Sla-
tina, Slovenien, i 2012. Stadig utro-
ligt stærkt spillende, med stor energi
ved brættet. Petra var klar med kaffe
og lidt sødt; på hans vink? Han rej-
ste sig helst ikke fra brættet.

Det blev hans sidste aktive skakår.
I erindringsværket ‘Skak uden nåde’
(russisk, 2006) siger han selv – po-
etisk udtrykt – om sin indstilling til
spillet:

Bent Larsen

Viktor Korchnoi

Reti åbning / A12

1. c4 Sf6 2. g3 c6 3. Sf3 d5 4. b3

Ifølge teorien har Sort en sikker stil-
ling i denne variant. Bent Larsen er
en klart lysende spiller, med dybe –
undertiden paradoksale – ideer i åb-
ningen og midtspillet; da han forbe-
redte sig til denne turnering, forsøgte
han at revidere nogle af bedømmel-
serne i Reti åbning.
4... Db6!?

I en af de første runder i turneringen
spillede Timman her mod Larsen 4...
Lg4 5. Lg2 e6 6. 0-0 Ld6 og i det
rolige, men ret kedelige, midtspil blev
han overspillet af danskeren. Min
nyhed, der selvfølgelig var forberedt
hjemme, har til hensigt at få mod-
standeren ud af sine vante stier. Inter-
essant er også 4... dxc4 5. bxc4 e5!
5. Lg2?!

Hvid udvikler sig som vanligt, uden
at tage hensyn til modstanderens hen-
sigter. Sorts idé – at spille e5 – både
kunne og burde forhindres. Men
hvordan? Efter 5. Lb2 dxc4 6. Lxf6
exf6 7. bxc4 Le6 opstår en nogen-

lunde lige stilling. På 5. d4 har Sort
det energiske svar 5... e5!? Efter 6.
dxe5 Lb4† 7. Ld2 Se4 8. e3 Lg4 står
Sort meget aktivt. Det er bedre for
Hvid at fortsætte 6. c5 Dc7 7. dxe5
Se4 8. Lg2 Lxc5 9. 0-0 med ca. lige
spil. På 5. Dc2 ville Sort svare 5...
Sa6 med ekstra taktiske muligheder
i forbindelse med truslen Sb4.
Men det stærkeste var 5. Sc3! Jeg
ville svare 5... Se4. Efter 6. e3 Sxc3
7. dxc3 e6 er der ca. lige spil. Men
senere fandt jeg ud af, at 6. Sxe4!
dxe4 7. Sg5 Dd4 8. Tb1 De5 9. d4!
giver Hvid fordel.
5... e5 6. 0-0

Selvfølgelig ikke 6. Sxe5? Dd4 7.
Sd3 Dxa1 8. Sc3 d4.
6... e4 7. Se1

Forståeligt nok havde Hvid ikke lyst
til at få sin springer ud på randen.
Efter 7. Sg5 h6 8. Sh3 overvejede
jeg, om jeg skulle spille på bonde-
gevinst med a) 8... Dd4 9. Sc3 (9.
Dc2? Dxa1 10. Sc3 d4 11. Sxe4 d3,
og damen slipper ud) 9... dxc4 10.
e3 De5 11. bxc4 Le6 12. Db3 b5.
Her er alt i orden for Sort. Men hvids
stilling skal ikke undervurderes, han
har udviklingsforspring og bonden

Vind eller dø.
Hver dag efter et tab går jeg til partiet for at få revanche.
Ja, hver dag går jeg til partiet fast besluttet på at vinde...  eller dø.
Er der noget, der har ændret sig hos mig her – i løbet af 10, 20, 30, 40 år?
Sikkert ikke.

Foto. tr.

... VIKTOR KORCHNOI

Viktor Korchnoi, EM Rogaska Slatina 2012.

– Fysisk ældet, men med spillestyrken

og viljen til at sejre intakt.
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på e4 er svag. Selv 10. Lb2!? giver
ham et farligt initiativ. Eller spille på
angreb med b) 8... h5... Ja, efter mit
humør den dag ville jeg have spillet
h5 fulgt af åbning af h-linjen. Men
efter 9. d4! h4 10. Sg5 hxg3 11. fxg3
ser Hvids stilling betydeligt bedre
ud end i partiet.
7... h5!?

Det er klart, at Sort har nogle van-
skeligheder – bagud i udvikling, og
bønderne er kommet lidt for langt
frem uden tilstrækkelig støtte. Alli-
gevel kunne 7... Ld6 holde sammen
på stillingen. F.eks. 8. Lb2?! dxc4
9. Lxf6 gxf6 10. bxc4 f5, og det er
uklart, hvem der står bedst. Eller
8. Sc3 0-0 9. d3 Le5 10. Lb2 Te8, og
Sort holder sit bondecentrum. Eller
8. d4! Le7 (der truede c5) 9. Sc3 0-0
10. f3 exf3 11. Sxf3, og Hvid står
mere aktivt. Men den dag havde jeg
ikke lyst til at forsvare mig. Trækket
med h-bonden er et forsøg på at løse
de strategiske problemer taktisk!
8. Sc3?!

Der er spillere, der foretrækker ikke
at tage hensyn til et sådant fjendtligt
randbondetræk – måske af stædig-
hed. Larsen, og også jeg selv, hører
til dem. I tilfældet her er truslerne
lette at få øje på – åbningen af h-
linjen giver sort fremragende an-
grebsmuligheder mod den hvide
konge. 8. h3 duer ikke, efter 8... h4
9. g4 Sxg4 10. hxg4 h3 11. Lh1 h2†
12. Kg2 Lxg4 vinder sort. Det rig-
tige var 8. h4! Larsen kunne nok ikke
lide svaret 8... Ld6 med truslen Lxg3.
Men med 9. d4 eller det smarte 9.
Sc3 (9... Lxg3 10. Sa4) ville Hvid
have en ca. lige stilling.
8... h4 9. d4 hxg3 10. fxg3
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Larsen havde mod nok til trækket
8. Sc3, men til at slå tilbage med
h-bonden – nej! Det er klart at i dette
tilfælde ville det være tilstrækkeligt
til en sort gevinst at få damen over i
h-linjen; men at gøre dette, og samti-
dig holde sammen på centrum, ville
ikke være let. Efter f.eks. 10. hxg3
Da5 (det var min plan) 11. Dc2 Lb4
12. Ld2 dxc4 (eller 12... Lf5 13. a3
e3 14. Sd3, og det ser ud til, at Hvid
er okay) 13. Sxe4 Dh5 14. Sxf6†
gxf6 15. Sf3 Lxd2 16. Dxd2 Lh3
17. Sh4 lykkes det ikke for Sort at
skabe alvorlige trusler mod den
fjendtlige konge. Hvids træk, slaget
med f-bonden, ser naturligvis meget
sikrere ud; men nu er Hvids bonde-
stilling alvorligt svækket, og Sort
kunne roligt fortsætte med 10... Le6
og derefter Sbd7 – med en solid for-
del.
10... Da5?!

Samme træk som jeg planlagde mod
10. hxg3. Jeg vil ikke tillade min
modstander at gennemføre sin stra-
tegiske plan: Lg5 og Sc2-e3. Da Hvid
ikke kan spille 11. Ld2 pga. e3!, har
planen problemer.
11. Dc2

Det mest naturlige, men ikke bedste
træk. Feltet c2 skulle være til rådig-
hed for springeren på e1. Det rigtige
var 11. Dd2! Også 11. Sa4 kom i
betragtning. Og så er der trækket,
som jeg var bange for ved brættet –
11. Sc2 (ideen er 11... Dxc3 12. Ld2
Db2 13. Lc1 med remis). Men det
duer ikke pga. 11... Sg4! 12. h3 Dxc3
eller 12. Ld2 Sxh2 med sort fordel.
11... Lb4 12. Lb2

Løbertrækket til d2 så ud som en
grov fejl. Men faktisk er det ikke så
enkelt: 12. Ld2 e3 13. a3 exd2 14.
axb4 Dxa1 15. Sd3 Da6 16. cxd5
med kraftfuld kompensation for
Hvid. Men Sort skulle ikke være så
grådig – efter 14... dxe1(S)! 15.
Taxe1 Db6 har han gode chancer for
at slå Hvids angreb tilbage.
12... Le6 13. cxd5?!

Efter dette klodsede træk viser Hvids
stilling sig at være helt tabt. Bedre
var 13. a3, og hvis løberen går til-
bage, så 14. Dd2!

13... Sxd5!
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Det havde min modstander tilsyne-
ladende overset.
14. Sxd5 cxd5 15. a3 Ld2

Her var det enkle Ld6 godt. Men
som læseren har set, har Sort spillet
hele partiet efter devisen ‘kun frem-
ad...’
16. Dd1?

Eneste mulighed for forsvar var 16.
Kh1. Og efter 16... Le3 ikke 17. Dc5
Sc6 18. Sc2 – som jeg angav lige
efter partiet – pga. 18... Dc7! 19.
Sxe3 Dxg3 med gevinst. Men 17.
Dc3! med tvungen dronningafbyt-
ning og visse chancer for at forsvare
stillingen.
16... Le3† 17. Kh1 Dc7

Hvid opgav.
0-1

Fraregnet lyn- og hurtigpartier ser
slutregnskabet for partier mellem
Bent og VK sådan ud: 6 sejre til Vik-
tor, 4 til Bent og 4 remis. Et sted
beklager Korchnoi sig over, at han
efter ‘flytningen’ til Vesten mistede
sit ellers gode tag på både Bent og
Mikhail Tal. De første fem partier
med Bent (1964-1973) gav 4-1, og
uden remiser, i Viktors favør. De
tos sidste møde var i Bad Homburg
1998, en ukarakteristisk remis i kun
23 træk. Viktor vandt turneringen
med 7 af 9; Bent havnede midt i med
4½.



Mine seniorvenner reagerede vidt
forskelligt, da det blev kendt, at EM
skulle afvikles i Armenien. Det er
langt væk, besværligt at komme dertil
og for farligt. Selv tilhørte jeg den
gruppe, der fandt det meget spæn-
dende at besøge Armenien, og mine
forventninger blev mere end indfriet.
Jeg oplevede en dejlig hovedstad,
Jerevan, med en venlig befolkning,
og jeg færdedes trygt i byen.

Turneringen var velorganiseret.
Den danske trup på syv personer
vurderede den som en af de bedste
seniorturneringer. Man mærker den
store skakinteresse i landet, og så
var spillestedet Petrosjans Kultur-
hus, der i den grad emmede af skak-
historie. Vi var nogle, der savnede
Bent Larsens foto blandt de mange
koryfæer, men han blev jo ikke ver-
densmester.

Desværre viste de vesteuropæiske
seniorspillere sig at være af den
frygtsomme type. Vi var bedst re-
præsenterede nation fra Vesten.
Russerne mødte op i stort tal, fulgt
af Armenien og Georgien.

Senior 65+
Europamester i gruppen 65+ blev IM
Valentin Bogdanov, Ukraine. Blandt
kvinderne tilfaldt titlen den sejsvante
eksverdensmester GM Nona Ga-
prindashvili, Georgien.

Min jyske beskedenhed til trods
kan jeg ikke skjule, at jeg er meget
glad for mit personlige resultat. En
delt 1. plads, der ganske vist blev
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Af Bent Sørensen

www. europechess.org/r1-report-european-

senior-chess-championship-2016/

Senior-EM 65+

EM 1 IM Valentin Bogdanov, Ukraine (2376) 6½ / 46½

2 GM Viktor D. Kupreichik, Hviderusland (2361) 6½ / 44½

3 FM Bent Sørensen, Danmark (2188) 6½ / 42

4 GM Evgeny Sveshnikov, Rusland (2509) 6 / 47½

5 IM Nikolai M. Mishuchkov, Rusland (2306) 6 / 46½

6 GM Evgeni Vasiukov, Rusland (2403) 6 / 46½

EM 7 GM Nona Gaprindashvili, Georgien (2299) 6 / 46½

8 IM Anatoli I. Shvedchikov, Rusland (2289) 6 / 45½

9 IM Yuri A. Meshkov, Rusland (2347) 6 / 45

10 Vladimir Veremeichik, Hviderusland (2293) 6 / 44

11 FM Boris Gruzmann, Tyskland (2202) 6 / 44

12 Alexander A. Kuyindzhi, Rusland (2426) 5½ / 42

13 FM Oleg Zilbert, Rusland (2189) 5½ / 40½

14 WFM Luba Kuznetsova, Rusland (2040) 5½ / 38½

15 Genrikh Pashayan, Armenien (1936) 5 / 42

16 Jens Kølbæk, Danmark (2178) 5 / 41

27 Pouelsten Holm Grabow, Danmark (2119) 4½ / 38

34 Jan Bauner, Danmark (1973) 4 / 37½

48 John Zachariassen, Danmark (1956) 2½ / 31

I alt 52 deltagere.

Senior-EM 50+

EM 1 GM Zurab Sturua, Georgien (2545) 7 / 46

2 GM Giorgi Bagaturov, Georgien (2393) 6½ / 48

3 GM Rafael A Vaganian, Armenien (2577) 6½ / 46

4 GM Karen Movsziszian, Armenien (2488) 6½ / 42

5 IM Evgenij Kalegin, Rusland (2431) 6 / 47½

6 GM Nikolay A Legky, Frankrig (2446) 6 / 45½

7 Roman Akopov, Armenien (2256) 6 / 42

8 Toomas Valgmae, Estland (2260) 6 / 42

9 FM Oleg Yuferev, Rusland (2176) 5½ / 45

10 Mikhail A. Yachmenev, Rusland (2164) 5½ / 43

11 FM Vladimir I. Osmolny, Rusland (2190) 5½ / 41

13 Vladimir Pogosian, Armenien (2131) 5 / 43

EM 14 WGM Galina Strutinskaia, Rusland (2237) 5 / 41

15 IM Alexander Syrchikov, Rusland (2437) 5 / 40½

16 Garik Khachatrian, Armenien (2101) 5 / 39½

17 WIM Tsiala Kasoshvili, Georgien (2176) 5 / 39½

18 IM Janez Barle, Slovenien (2308) 5 / 38½

19 Alexey B. Sergeev, Rusland (1992) 5 / 35½

20 Vladimir Hayrapetyan, Armenien (2198) 5 / 35

31 Niels Skou, Danmark (2012) 3½ / 34

38 Margarita Baliuniene, Danmark (1927) 3 / 32

I alt 43 deltagere.

Hentede 

Bent Sørensen overgik sig

bliver udnævnt til Internati
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reduceret til en 3. plads efter korrek-
tion, indbringer mig tilsyneladende
en IM-titel ved FIDE-kongressen i
forbindelse med skak-OL i Baku i
september.

Jeg vandt konsekvent mine fire
partier mod lavere ratede modstan-
dere og scorede i alt 6½ af 9. Et ek-

sempel på mit håndværk fra 3. runde
har jeg kommenteret. Allerede i 2.
runde mødte jeg den topseedede GM
Evgeny Sveshnikov, Rusland, hvor
jeg tabte efter en hæderfuld indsats.
Sveshnikov dominerede turneringen
og havde fortjent en bedre placering,
men et nederlag til GM Viktor Ku-

preichik, Hviderusland, i sidste run-
de bragte ham ned på en delt 4. plads.

I 7. runde mødte jeg IM Nikolai
Mishuchkov, som jeg kender som
deltager på flere russiske seniorhold.
Jeg har stor respekt for ham, og da
han tilbød remis efter 13 træk, blev
jeg blød og accepterede. Jeg var et

Bent Sørensen

har hvid mod

Jens Kølbæk i

det vigtige parti

i sidste runde,

omgivet af hele

den danske

delegation.

Stående fra

venstre Jan

Bauner, John

Zachariassen,

Niels Skou

og Pouelsten

Holm Grabow,

mens Margarita

Baliunieni er

fotograf.

EM for seniorer:

EM-bronze til Danmark

selv som senior,

ional Mester, og ...
Fotos: Margarita Baliunieni.
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Bent Sørensen
Danmark (2188)

Garekin Alekyan
Armenien (1996)

Katalansk / E07

1. Sf3 d5 2. g3 Sf6 3. Lg2 e6 4. 0-0 Le7

5. d4 0-0 6. c4 Sbd7 7. Sc3 c6 8. Dd3

b6 9. cxd5 cxd5 10. Lf4 a6 11. Se5 Lb7

12. Tfd1
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Sort har valgt en passiv stilling, men
spiller nu et meget forpligtende træk.
Han kunne have fortsat med 12... b5
eller 12... Tc8.
12... Sxe5? 13. dxe5 Sd7 14. e4

Nu får Sort det svært i d-linjen.
14... Sc5 15. De2 d4 16. b4! g5?

Det hjælper sjældent at svække sig
yderligere i pressede situationer.
17. Le3 d3 18. Dh5 Sd7 19. Txd3

Nu er kampen afgjort.

19... Dc7 20. Lxg5 f6 21. exf6 Lxf6 22.

Lxf6 Txf6 23. Dg5† Tg6 24. De7 Tg7

25. Dxe6† Kh8 26. Tad1 Se5 27. Td6

Te7 28. Df6† Kg8 29. Lh3 Tae8 30.

Le6† Sf7 31. Td7

Min modstander formåede ikke at
opstille et modspil. Så heldig er man
sjældent.
1-0

GM Viktor Kupreichik
Hviderusland (2361)

Bent Sørensen
Danmark (2188)

Fransk / C02

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Sc6 5.

Le3 Sge7 6. Ld3 Sf5 7. Lxf5 exf5 8. Se2

Jeg har gode erfaringer med den op-
ståede bondestilling, men er ikke op-
mærksom på, at Hvid med placerin-
gen af springeren på e2 i stedet for
f3 får andre muligheder end dem, jeg
plejer at spille imod. Især mit næste
træk er jeg utilfreds med. Der er in-
gen grund til at placere dronningen
på b6. Jeg skulle gøre udviklings-
trækkene Le7, Le6 og 0-0.
8... Db6(?) 9. 0-0 cxd4 10. cxd4 Le6

Jeg havde ikke lyst til at gå efter
testamentebonden på b2, specielt
ikke mod en meget stærk kombi-
nationsspiller.
11. Sbc3 Le7 12. Sf4 Td8 13. Df3!
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halvt point efter de to førende og vur-
derede, at jeg havde brug for en hvi-
ledag, så jeg kunne sætte ind med
fuld styrke de to sidste runder.

I 8. runde fik jeg igen en hård
modstander, GM Kupreichik. Jeg
kæmpede med de sorte brikker til en
remis i et meget kompliceret parti,
som også er kommenteret.

Afslutningen i 9. runde blev for
mig en gyser. På 6. bræt mødte jeg
Jens Kølbæk med de hvide brikker.
Da der på brætterne 3-5 blev spillet
hurtige remiser, var det klart, at jeg
med en gevinst kunne opnå en 3.
plads.

Efter 32 træk havde jeg en klart
fordelagtig stilling, men overså et
simpelt bondetab, hvorefter kampen
længe var meget lige. Vi var de sid-
ste aktører i turneringen, og det lyk-
kedes mig at vinde efter 90 træk.
Partiet er kommenteret.

Resultatet vakte glæde i den dan-
ske lejr. Jeg fik gennem hele turne-
ringen stor opbakning fra mine lands-
mænd, som fulgte mig ved mine høje
placeringer. Jeg blev helt rørt, da en
af dem udtrykte, ‘... men jeg synes
turen og Bents resultat gør det til
noget af det bedste, jeg har oplevet i
FIDE-regi.’

Tak til mine rejsekammerater for
en dejlig tur.

Senior 50+
Her var der denne gang et meget
stærkt felt med den lokale helt GM
Rafael Vaganjan i spidsen. Trods
hans ihærdige indsats måtte han nø-
jes med en delt 2. plads. Han havde
i forhold til georgieren GM Zurab
Sturua en remis for meget. Dermed
blev Sturua europamester for 50+.
I samme gruppe blev WGM Galina
Strutinskaja, Rusland, europamester
blandt kvinderne.

Ved afslutningen udtalte Vagan-
jan, at det var ham en stor ære at
kunne spille en seniorturnering i sin
hjemby. Han så frem til at spille flere
seniorturneringer, og det har han
fulgt op. Han spillede på førstebræt-
tet for Armenien ved senior-VM for
hold i Dresden i juni. Også dér var
50+’erne stærkt repræsenteret.
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Legendariske Nona Gaprindashvili, eks-VM fra Georgien, og kommende EM for seniorer i

gruppen 65+, mødte John Zachariassen i 1. runde – og vandt.
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Et for mig overraskende træk. Nu
kan bonden på d5 ikke forsvares.
Det plejer dog ikke at være et pro-
blem. Bonden på d4 er i slag, men
det er meget uklogt at slå den. Jeg
finder heldigvis et par gode træk.
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13... g5! 14. Scxd5 g4! 15. Sxb6 gxf3

16. d5 fxg2 17. Kxg2 Sxe5 18. dxe6

axb6 19. Lxb6 Tg8† 20. Kh1 Td2 21.

Le3

Jeg har en bonde mindre. Derfor er
jeg nødt til at slå på b2, selv om det
ser risikabelt ud.
21... Txb2
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22. Tfc1

Hvad jeg var bekymret for var 22.
Ld4 Tb5 23. a4 Ta5. Her så jeg en
trækgentagelse med 24. Lc3, men
Hvid kan i stedet spille 24. Lb6 med
fordel.
22... Sc6

Bedre var 22... fxe6, men jeg ville
fjerne springeren fra diagonalen.
23. Tab1 Txb1 24. Txb1 fxe6 25. Sxe6

Kf7 26. Sf4 Ta8 27. Txb7 Txa2

Der er stadig hvid fordel, men her
troede jeg på remis.
28. Sd5 Ke6 29. Sxe7 Sxe7 30. Lc5 Sg6

31. Txh7 Sf4 32. h4 Sd3 ½-½

Bent Sørensen
Danmark (2188)

Jens Kølbæk
Danmark (2178)

Gammelindisk / A53

1. Sf3 Sf6 2. c4 d6 3. d4 Lf5 4. Sc3 h6

5. e3 Sbd7 6. Ld3 Lxd3 7. Dxd3 e5 8.

0-0 Le7 9. h3 0-0 10. e4 Te8 11. Dc2

Lf8 12. d5 c6 13. Le3 Da5 14. a3 cxd5

15. cxd5 Tec8 16. Tfc1 Dd8 17. De2

Sc5 18. Sd2 a5 19. Lxc5 Txc5 20. Sa4

Txc1† 21. Txc1 Tc8 22. Txc8 Dxc8 23.

Sc3 Le7 24. Db5 Ld8 25. Sc4 Dc7 26.

g3 Kf8 27. Kg2 Ke7 28. b4 Sd7 29. bxa5

Sc5 30. Sb6 h5
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Sort er pakket helt sammen. Hvid
skal ommøblere brikkerne og vinde
på merbonden.
31. De2 Sb3 32. Sd1

Jeg glemte, at bonden på a5 var i
slag!

32... Sxa5 33. Sa4 Dc4 34. Sac3 Dxe2

35. Sxe2 Lb6 36. Sec3 Lc5 37. a4 Sc4

38. Kf3 g6 39. Ke2 f5 40. Kd3 Sa5
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Første tidnød er overstået. Jeg vur-
derede, at have visse muligheder på
grund af den dårlige sorte løber. De
følgende manøvrer med de lette offi-
cerer er langtfra fejlfri. Det er ikke
let at spille præcist med 30 sekunder
pr. træk. Jeg prøver hele tiden at
spille på, at løberen er dårlig. Mine
springere kan så meget. På det tids-
punkt var det klart, at en sejr ville
give mig en delt førsteplads. Derfor
kom optimismen af sig selv. Nu ville
jeg kæmpe for en sejr.
41. Sb5 fxe4† 42. Kxe4 Sc4 43. Kd3

Sb6 44. Sbc3 Lb4 45. Kc2 Lc5 46. Kb3

Sa8 47. Kc4 Sc7 48. Se4 Ld4 49. f4

La1 50. Sg5

Bedre var muligvis 50. fxe5.
50... exf4 51. gxf4 Lf6 52. Sf2 Kd7 53.

Gør et godt træk: Benyt Bedre til skak
– og spil gratis i Skaksalon om lørdagen

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.
Om lørdagen er der café med kaffe og brød til rimelige priser.
Se program for lynturneringer, simultanskak og andre tilbud på
skaksalon.dk.

Tjek også aktiviteter for børn på skakforsjov.dk.

”Butikken har helt bogstaveligt givet os det
udstillingsvindue, som dansk skak har sav-
net.”
(Skakbladet)
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For unge ambitiøse spillere er rating
og titler vel lidt ligesom som termins-
karakterer og eksamener. Nødven-
dige og hårdt tilkæmpede adgangs-
beviser til skakudfordringer på sta-
digt højere niveau. Men når den 72-
årige Bent Sørensen nu udnævnes
til International Mester for sin delte
førsteplads (bronze på korrrektion)
ved europamesterskabet for senio-
rer, er det en helt anden historie.
Nemlig om en mand, der gennem et
langt skakliv allerede har opnået
international hæder, vundet utallige
mesterskaber, sat rekord i divisions-
turneringen og ydet en stor organi-
satorisk indsats lokalt og på lands-
plan. En mand, som spiller skak,
fordi det uforandret er en kilde til
glæde, oplevelser og venskaber.

Med IM-titlen som et velkomment
påskud har Skakbladet bedt Bent
Sørensen fortælle om sig selv og sit
skakliv.

Til lykke med EM-resultatet! Du har
været Dansk Skak Union en meget
engageret seniorskak-chef, men ef-
ter at du i marts bad om at blive
afløst på posten, har du spillet så
godt, at du bliver udævnt til Interna-
tional Mester. Skal vi forvente i frem-
tiden at se dig arbejde for senior-
skakken ved dit eksempel mere end
som agitator og strateg?

Det er med stor fornøjelse, jeg har
beskæftiget mig med seniorskak si-
den 1997. Det har været en taknem-
lig opgave. Pensionister er i dag ge-
nerelt meget mere aktive end tidli-
gere. Derfor er det en naturlig ting,
at seniorskakken bliver mere og mere
omfattende. Jeg har været med til
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opstarten og ser frem til, at der nu
kommer nye tanker på banen.

I øvrigt er det bestemt ikke kun
seniorskakken, der har min interesse.
I den anden ende af aldersskalaen,
blandt de helt unge, er der stor akti-
vitet inden for skoleskakken. Som
hovedkredsformand er jeg glad for
at være en del af hovedbestyrelsen,
og jeg ser det som en væsentlig op-
gave at få nogle af disse skoleskak-
spillere over i vore klubber. Jeg er
optimist, hvad det angår. Selv i Nør-
resundby med de mange seniorer og
en gennemsnitsalder på førsteholdet
på 67 år har vi fået nye juniormed-
lemmer.

Nørresundby har været din solide
base i snart mange år, og selv om
du nu klarede dig så fremragende i
en individuel turnering, er du vel en
udpræget holdspiller?

Jeg er stolt af at være den flittigste
deltager i divisionsturneringen. Jeg
mener at være den eneste, der har
deltaget i samtlige divisionsturne-
ringer. Jeg nåede lige akkurat med i
den første i 1962-63, da jeg i sidste
runde var reserve på Nordres hold
og tabte til E. Verner Nielsen i en
fransk afbytningsvariant. Året efter
fejrede jeg så den store triumf, da
jeg med maksimumscore var med til
at sikre Nordre danmarksmesterska-
bet. Det var i hovedstadskredse en
overraskelse, at et provinshold kun-
ne vinde. Nogle fandt det utænke-
ligt. I første divisionsturnering be-
satte de københavnske hold de fire
øverste pladser.

For mit vedkommende blev det til
fem DM-titler i holdskak med Nor-

Sfe4 La1 54. f5 gxf5 55. Sg3 Le5 56.

Sxf5 Se8 57. Sf3 Lf4 58. S3d4 Sf6 59.

Se6 Le5 60. Sf8† Kc7 61. Sg6 Sd7 62.

a5 Lf6 63. Sg3 h4 64. Sf5 Se5† 65.

Sxe5 dxe5

Strukturen har ændret sig. Motivet
er stadig den dårlige løber.
66. Kc5 Ld8 67. Se3 Le7† 68. Kb5 e4

69. Kc4 Lf6 70. Sf5 Kd7 71. Kc5 Ld8
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Nu vinder jeg en bonde. Så er der
håb om en sejr.
72. Kd4 Lxa5 73. Sxh4 Ld8 74. Sf5 b5

75. Kxe4 Lf6 76. Kd3 Le5 77. h4 Ke8

78. Sd4 Kf7 79. Sxb5

Her ser vi springerens triumf. To
bønder er erobret.
79... Kg6 80. Sd4 Lf6 81. Sf3 Kh5 82.

Ke4 Kg4 83. d6 Ld8 84. d7 Lb6 85. Kd5

Kf5 86. Kc6 La5 87. Kb7 Ke6 88. Kc8

Ke7 89. Se5 Kf6 90. Sc4 1-0

Interview:

Flere muligheder nu ...
Bent Sørensen fortæller om et langt liv med

skak som den aldrig svigtende interesse.

... EM FOR SENIORER

Af Thorbjørn Rosenlund

VM for seniorhold

Ved hold-VM i Dresden sluttede det
danske 65+ hold (Jens Kølbæk, Poul
Erik Nørgaard Olesen, Arne Bjørn
Jørgensen. Steen Juul Mortensen og
Finn Andersson) som nr. 17 blandt
50 hold, mens det danske hold i 50+
(Poul Rewitz, John Mortensen, Stef-
fen Cordes, Niels Bøye og Anton
David) blev nr. 31 blandt 57 hold.

Verdensmestre i 65+ blev Rusland
med fem stormestre efter suverænt
at have vundet alle ni matcher.

Verdensmestre i 50+ blev mere
overraskende Tyskland med 16
matchpoint ligesom Armenien, men
et halvt brætpoint bedre, mens de en-
gelske favoritter med Nunn, Speel-
man, Hebden, Arkell og Flear tog
bronze.



har seks Aalborgmesterskaber og
seks klubmesterskaber i Nørresund-
by bag mig.

En overgang spillede jeg en tur-
nering hver sommerferie og opnå-
ede i 80’erne pæne resultater i Politi-
ken Cup.

International topskak spillede du dog
stadig og blev endda europa- og
stormester – hjemmefra?

I 1971 flyttede jeg af beskæftigel-
sesmæssige grunde til Aalborg. Skak-
ligt var jeg ked af at forlade det le-
vende skakmiljø i Aarhus. Men jeg
fulgte Jørn Sloths gode råd og ka-
stede mig over korrespondanceskak.
Mit arbejdsliv havde som væsent-
ligste perioder årene 1973-1997 som
gymnasielærer på Aalborg Katedral-
skole, og 1998-2006 som borgme-
ster i Hals kommune, hvor jeg havde
været i byrådet for Socialdemokra-
tiet siden 1982. I de 25 år, jeg dyr-
kede k-skak, brugte jeg megen fritid
på at analysere mine partier. Jeg me-
ner, det har øget min skakforståelse
betydeligt. Det var før, computerne
gjorde deres indtog.

Jeg opnåede da også resultater. Et
europamesterskab i det 20. K-skak
EM 1983 samt stormestertitlen til-
delt efter en canadisk invitations-
turnering i 1993.

Men som senior gør du helst dine
skaktræk på god afstand af analyse-
værelset?

Nu jeg som pensionist har fået mu-
ligheden, vil jeg gerne rejse til ud-
landet og spille turnering. Skak har
givet mig mange store oplevelser.
Min første udlandsrejse var den suc-
cesrige ungdomsturnering i Holland.
I Thy var udlandsrejser dengang i
1963 ikke noget, man gjorde i, så
det var også første udlandsrejse for
Sloth og Kølbæk. Siden har skak-
ken bragt mig vidt omkring, og jeg
føler faktisk, at min beskæftigelse
med skak har bidraget væsentligt til
min personlige udvikling. Jeg har i
hvert fald aldrig tænkt på at lægge
skakken på hylden.
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dre (og vistnok 72 kampe) før mine
i alt 312 kampe for Nørresundby. I
forbindelse med divisionsturnerin-
gens 50 års jubilæum blev det gjort
op, at Jørgen Aaskov fra Vejle og
jeg stod lige med flest kampe i tur-
neringen. Aaskov var ikke fast mand
sidste år, så jeg må vel nu være num-
mer et.

Også internationalt står holdskak-
ken som mine bedste minder. I 1963
var jeg på hold med Mogens Moe,
Jørn Sloth og Jens Kølbæk ved Ung-
domsolympiaden i Haag, hvor vi
blev vindere blandt de otte vesteuro-
pæiske hold. I 1965 og 1966 var jeg
med til at vinde bronzemedaljer, igen
sammen med Sloth og Kølbæk, og
begge gange foran stærke hold be-
stående af spillere, der kort efter blev
stormestre.

Mange år senere har vi også spil-
let sammen i flere seniorholdturne-
ringer, dog uden at opnå lige så be-
mærkelsesværdige resultater.

Dansk Skak Unions vigtigste og
største aktivitet er holdskakken. I
hver eneste runde er halvdelen af
unionens medlemmer aktive i divi-
sionsturnering og hovedkredsenes
holdkampe. Og mange spiller i pe-
rioder kun holdskak, for så senere at
vende tilbage til andre og flere tur-
neringer. Jeg er selv en af dem.

Som helt ung har man jo typisk mere
fokus på sine egne og helt person-
lige resultater, men hvordan husker
du din første skaktid?

Jeg lærte at spille skak af min far og
mine to brødre, Jens Kristian (4 år
ældre) og Tage (2½ år ældre). Jeg
var nok omkring 6 år og på niveau
med mine brødre, så jeg har alders-
mæssigt været begunstiget i forhold
til dem.

I Thisted Amtsmesterskab startede
der i 1952 en drengeklasse, hvilket
var ret nyskabende på den tid. Jeg
blev anset for at være for lille og fik
først lov året efter. I min tredje tur-
nering i 1955 vandt jeg suverænt og
avancerede de følgende år hvergang
en klasse og blev i 1959 nr. 2 i mester-
klassen efter min bror Tage.

Det blev desværre kulminationen,
da mesterskabet året efter blev vun-
det af en lille dreng fra Hurup ved
navn Jørn Sloth, og han satte sig så
på mesterskabet de følgende år.

Men i Thisted Skakklub var jeg
mesteren. Jeg vandt suverænt klub-
mesterskabet de tre år i min gymna-
sietid.

På de tider var der jo ingen, bortset
fra Bent Larsen, der tænkte i en kar-
riere som professionel skakspiller,
men måske landshold og mester-
skaber?

Det var med store skaklige forvent-
ninger, jeg som student i 1962 flyt-
tede til Aarhus. Og et enkelt Aarhus-
mesterskab (1967) blev det til, men
onde mennesker peger på, at det var
i Jørn Sloths fravær. Jeg passede
mine studie i fysik og matematik, og
turneringsskakken gled en smule i
baggrunden.

I 1970, året efter at jeg blev fær-
dig på universitetet, vandt jeg en
eliteklasse ved DM i Flensborg og
fik en rimelig debut i landsholds-
klassen i Hjørring i 1971. Jeg sco-
rede 4½ af 11 og opnåede en place-
ring som nr. 7-11.

Jeg må nok konstatere, at jeg ikke
de følgende år opnåede resultater på
landsplan. Jeg var dog nok nogle år
den bedste spiller i Nordjylland. Jeg

Bent Sørensen – fuldt fokuseret ved EM.



Af Steffen Slumstrup Nielsen

Denne udgave af min klumme hand-
ler kun om en enkelt opgave: Den,
som jeg vandt guld med ved turne-
ringen FIDE Olympic Tournament
2016. Turneringen blev afholdt for
at markere Skak-OL i Baku.

Grundelementet i opgaven er så-
kaldt ‘indirekte frigørelse’, et taktisk
element, der forekommer sjældent i
partiskak. Definitionen er enkel: En
bundet brik frigøres ved, at en an-
den brik (af vilkårlig farve) ankom-
mer på bindingslinjen. Modsætnin-

En studie 

Problemskak –
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OL-guld

til Danmark

Opgave 2
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Mat i 3 træk.

Opgave 5
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Hjælpemat i 2 træk
3 løsninger.

Opgave 1
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Mat i 2 træk.

Opgave 4
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Hvid trækker
og holder remis.

Opgave 3
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Mat i 16 træk.

Opgave 6
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Selvmat i 4 træk
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FIDE Olympic Tournament in composing 2016 blev afholdt i
samarbejde med verdensproblemskakforbundet WFCC i anledning af
Skak-OL i Baku i september. Vinderne i turneringens seks discipliner:
totrækkere, tretrækkere, flertrækkere, hjælpematter, selvmatter og studier,
blev præsenteret 1. juni, og Steffen Slumstrup Nielsen, Skakbladets
opgaveekspert, var blandt de seks guldvindere. Slutspilstudien, hvis
idéproces han beretter om i problemskakartiklen, blev kåret som den
bedste blandt 42 studier af komponister fra 19 lande.

Lignende turneringer har været afholdt i forbindelse med OL i
Dresden 2008, Khanty-Mansiysk 2010, Istanbul 2012 og Sochi 2014
men uden at nogen dansk komponist vovede at deltage i de krævende
internationale konkurrencer.

Steffen Slumstrup Nielsen har komponeret ca. 50 studier, 10 hjælpe-
matter samt enkelte matopgaver og fantasiopgaver, og siden sejren i
Jan Timmans 60-års turnering i 2013 er han anerkendt som en af
verdens førende studiekomponister.

Guld-opgaverne



gen er ‘direkte frigørelse’, hvilket
betyder, at den bindende brik flytter
væk eller slås.

Skema A
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Hvid trækker
og sætter mat i 2 træk.

1. Lc6† Lxc6 2. Sc7 mat.

Hvid tvinger Sorts løber ind på 6.
række, hvorved Se6 frigøres. Dette
trick er meget attraktivt, men også
meget voldsomt og forceret. En mere
subtil fremgangsmåde ville være,
hvis Sorts brik gik ind på rækken,
linjen eller diagonalen uden et hvidt
offer.

Skema B
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Hvid trækker og vinder.

Her vinder Hvid med den usandsyn-
lige sekvens...
1. Tg3! Txg3† 2. Sf2! Te3 3. Sd1†

Tg3 må til e3 for at stoppe fribonden,
men derved frigøres Sf2, og Hvid
tillades den afgørende skak på d1.
Det er ikke let at få den slags til at
fungere i en partilignende stilling.
For Sort har jo ikke lyst til at spille
ind på linjen. Derfor må der kraftige
midler til at få ham til det. Som her
en fribonde, der truer med at gå i
dronning.

Temaets idé
For et år siden legede jeg med for-
skellige tricks som ovenstående, og
fik så følgende idé: Kunne man op-
stille en situation, hvor en hvid brik
A frigør en sort brik B, som så straks
efterfølgende frigør den hvide brik
A. Altså en gensidig frigørelse?

Jeg forsøgte mig med forskellige
opstillinger og nåede så frem til dette:

Skema C
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Hvid trækker og holder remis.

1. Le5† Sg7† 2. f6 Se6 3. f7† Sg7† 4.

Kg5 Kxh7 5. f8S†

Og remis. Der følger f.eks. 6. Lxg7.

Så, hvad foregår der? I diagram-
met er Hvid bagud med et tårn, og 1.
fxe6 Txc7 duer ikke. Efter 1. Le5†
er 1... Sg7† en forceret krydsskak.
Hvid må gå imellem med 2. f6. Men
herved er Sg7 ikke længere bundet.
Hvid truer nu stille og roligt at for-
bedre sin stilling med 3. Kg6, så Sort
kan ikke bare vente. Han eneste ak-
tive plan er at omplacere sin sprin-
ger til f8, hvor den truer på h7. Der-
for 2... Se6. Men nu er bonden på f6
pludselig fri igen, og de næste træk
følger forceret. Bemærk, at Hvid sta-
dig kunne gå galt i byen med 5. f8D
Se6†.

Trækkene 2. f6 og 2... Se6 er der-
med på hinanden følgende gensidige
frigørelser. Min lykke var gjort. Og
det endda med blot syv brikker.

Mit næste skridt var at bygge til.
Man kan ikke nøjes med kun fem
træk i en studie. Min tommelfinger-
regel hedder mindst otte træk. Hel-
digvis viste der sig hurtigt et natur-
ligt forspil, hvor Sort lige har slået
en brik på e6, som straks forinden er
gået imellem fra en skak fra Tc6. Men
hvilken brik? Alle fem briktyper var
tænkelige. Mindst sandsynligt synes
et slag af dronning, da Hvid i stedet
for at spille dronningen imellem på
e6 til stadighed havde muligheden
Kh5. Kun hvis Hvids dronning stod
i slag, kunne man sørge for, at den
tvinges imellem på e6. Jeg nåede
frem til dette:

kommer til verden

Indirekte frigørelse
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Skema D
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Sort i trækket.

Nu fortsættes...
1... Sd4†

Eller 1... Sf4†.
2. De6! Sxe6

2... Sxf5† 3. Kg6/g5 med remis.
3. Le5†

Og så fremdeles. Det er meget til-
fredsstillende, hvordan springeren,
der galopperer mod syd, tvinges til
en uvending mod nord.

Men her gik jeg i stå. I en sådan
grad, at jeg lagde studien på hylden i
nogle måneder, mens jeg koncentre-
rede mig om andre kompositioner.
Problemet var, at det er svært at finde
Hvids seneste træk. Hvid har en så
stor materiel overvægt, at det næ-
sten kun kunne være et slag af den
sorte dronning. Da jeg vendte tilbage
til opgaven, fandt jeg et tilfredsstil-
lende forløb.

Skema E
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Sort i trækket.

Ja, Hvids dronning kan også stå på
b3! Der spilles...
1... Dxc7! 2. Lxc7 Sd4† (2... Sc5†)

3. De6!

... og så videre.
Dette var et gennembrud. Jeg havde
nu en fuldbyrdet studie, med kun et
enkelt udestående. For hvordan sik-
rede jeg mig, at Hvid kunne trække
først? Efter nogle yderligere juste-
ringer nåede jeg frem til slutversio-
nen, som jeg præsenterer her.

Steffen Slumstrup Nielsen
1. Præmie – FIDE Olympic
Tournament, Baku 2016
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Hvid trækker og holder remis.

1. Kg6

Dejligt at kunne begynde med et
‘stille’ træk, altså uden slag eller
skak. Der truer blandt andet 2. Lf6
mat!
1... Tc6†

Efter 1... Sf4† vinder Hvid endda
med et overraskende dronningoffer:
2. Kxh6 Tc6† 3. Dd6! og snarlig
mat.
2. Ld6 Sf4†

Hvid truede 3. c8D† og 2... Dxc7
strander på mat på d4 eller a1.
3. Kxh6 Se6!

Et paradoksalt træk, der frigør løbe-
ren på d6. Ideen er både, at Sort vil
til e3 med dronningen (hvilket sker
med afgørende kraft efter f.eks. 4.
fxe6), samt at springeren fra e6 dæk-
ker g7, så Hvid ikke har offeret 4.

c8D fulgt af 5. Le5†. Trods frigø-
relsen af Ld6, må Hvid nu afstå fra
4. Le5†?? Sg7†!
4. Dxb3!

Eneste måde at holde gryden i kog
på. Der truer både på b2 og b8. Sort
må ofre dronningen.
4... Dxc7!

Efter 4... Txd6 er f.eks. 5. fxe6 til-
strækkeligt til remis.
5. Lxc7 Sd4†

Eller 5... Sc5†. Resten kender vi:
6. De6 Sxe6 7. Le5† Sg7† 8. f6 Se6 9.

f7† Sg7† 10. Kg5 Kxh7 11. f8S† ½-½

Turneringsdommer Martin Minski
skrev: ‘I turneringen var der intet
perfekt mesterværk, men mange go-
de studier med interessante ideer.’
En vurdering, jeg er helt enig i. Her
er nogle afsluttende betragtninger om
opgavens svagheder:

• Tre slag i træk. Sekvensen 4. Dxb3
Dxc7 5. Lxc7 er uheldig. Kun i
sjældne tilfælde kan man tillade sig
tre slag i træk, og her kunne jeg sim-
pelthen ikke finde alternativer (bon-
den på b3 er nødvendig i sideva-
rianterne). Som en grundregel bør
man i øvrigt sørge for, at maksimalt
en tredjedel af studiens træk er slag.
Det klarer jeg til gengæld fint med
kun 6 slag ud af 21 mulige.
• Slag af bonde h6. Jeg vil gerne
have været foruden bonden på h6,
men den er nødvendig fordi Hvid
ellers vil kunne besvare 2... Sf4†
med 3. Kg5.
• Sort dual i træk 5. Sort kan vælge
mellem 5... Sd4 og 5... Sc5. Dette er
en mindre svaghed. Hvide alternati-
ver er langt værre (men ikke nød-
vendigvis ødelæggende, hvis de to
spor senere fører frem til samme stil-
ling).
• Afslutningen. Efter 11. f8S† Kg8
holder Hvid remis med 11. Lxg7,
11. Sd7 og 11. Se6. Ærgerligt, men
samtidig en iboende del af studien,
som det er svært at ændre på.
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Løsninger til opgaverne

Opgave 1: Velikhanov, 2016.
1. Td1? truer 2. Se4†.
1... Sc~ 2. Ld4‡, men 1... h1D!
1. Txg4? Truer 2. Sd3‡,
men 1... e4!
Løsning: 1. Da1! Truer 2. Ld4‡.
1... Sd5 2. Se4; 1... Sc4 2. Sd3.

Opgave 2: Davidenko, 2016
1. Dd5! Truer 2. Sb3 Lxb2 3.
Sxc5‡; 2... Se4 3. Sxc1‡
1... Lxb2 2. Txe3† Kxe3 3. Df3‡
1... Ld4 2. Txd2† exd2 3. Df3‡;
2... Sxd4 3. Tc3‡
1... Se4 2. Txd4† cxd4 3. Dc4‡
1... Te4 2. Tc3† Sxc3 3. Dc4‡
Tårnofre på kongens fire ortogo-
nale nabofelter.

Opgave 3: Popov, 2016
1. Lc4† Kd4 2. Lb5† Kd5
3. La4 c5 4. Lb3† c4 5. Txc4 c5
6. Tb4† c4 7. Lxc4 Kd4
8. Le2† Kd5 9. Tb5† Kd4
10. Lc5† Kd5 11. Le7† Kd4
12. Tb4† Kd5 13. Lc4† Kd4
14. Lb5† Kd5 15. La4
og 16. Lb3‡

Opgave 4: (se klumme)

Opgave 5: Abdurahmanovic 2016
1... dxc5 2. Lc3† Db4 3. Txc5‡
1... Sxd5 2. Lf6 Sb4 3. Ld8‡
1... Txb2 2. Txc6 Tb4 3. Ta6‡

Opgave 6: Kostadinov, 2016
1. Se5? Med næsten træktvang.
1... e1S? 2. Lg6† Sxf3 3. Txf7
Kg8 4. Th7† Lc4‡; 1... e1L?
2. Tf7† Kg8 3. Th7† Lc4 4. Tg3†
Lxg3. Men 1... a4!
1. Tf2? e1S! / 1. Sa4? e1L!
Løsning: 1. Tb3 træktvang.
1... e1S 2. Tg5†! Kf7
3. Tf3†! Lc4 4. Lh7† Sxf3‡
1... e1L 2. Th7†! Kg8
3. Tg3†! Lc4 4. Se5† Lxg3‡
1... a4 2. Te7†! Kg8
3. Te3†! Kh8 4. Txe2 Lxe2‡.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.

1. Philippe Kesmaecker
Gerard Audoin

K-skak, Frankrig 1985. 18. Ld4!
Da5. 18... Da3 19. Lxh7†! bliver
noget lignende. Og 18... Dxd4?
19.Lxh7† Kxh7 20. Dxd4 går jo slet
ikke.

19. Lxh7†!! Kxh7. 19... Kh8 20.
Dh5 Lg4 21. Dxg4 redder ikke Sort.

20. Dh5† Kg8 21. Lxg7!! Endnu
en gang det dobbelte løberoffer!

21... Kxg7. 21... f5 22. Dg6 Tf7
23. Tf3 slut.

22. Tf3 Lf5. Men der er intet for-
svar nu: 22... Dd2 23. Tg3† Lg5 24.
Txg5† Kf6 25. Dh6† Ke7 26. Te5†!
dxe5 27. Dxd2.

23. Dxf5 Dd8 24. Tg3† Kh6 25.
Th3† Lh4 26. g3. 1-0

2. Alexander Rakhmanov
Konstantin Kavutskij

SPICE Cup Open 2013, St. Louis
2013. 28. Sxf5! Sxf5 29. Sd7 Tbc8
30. Sxf8?? Fejlberegning. Eller in-
gen beregning? Der skulle være spil-
let 30. Lb7! Tc7 31. Sxf8 Txb7 32.
Sd7, og den ønskede gevinst var
opnåelig.

30... Txc6? Heller ikke Sort var
vaks. 30... Sg3†! 31. hxg3 Txc6, og
for at undgå Th6 mat må Hvid ofre
hus og hjem: 32. Sg6 Txg6 33. Td8†
Lxd8 34. Kg1 Txg3 etc.

31. Sd7?? Hvids redning var 31.
g4!! Se3 32. Sd7 Sxd1 33. Txd1,
endda med lille fordel.

31... Sg3†. Endelig! 0-1

3. Alexej Dreev
Eduardas Rozentalis

Vilnius 1988. 31. Df5!! Vildt over-
raskende! Damen er tabu pga. mat i
bare to træk! Nu ser man først 31...
gxf5? 32. Ld1† Kh6 33. Sxf7 mat.
Dernæst en illustrativ variant: 31...
Dd6 32. Dxf7† Kh8 33. Le6! De7
34. Sxg6†! hxg6 35. Dxg6 samt
f.eks. 35... Ld3 36. Dh5† Lh7 37.
De5† med mat. Også 31. Le6! havde
givet gevinst, om end mindre tvin-
gende. Sort forsøgte

31... Tf8 32. Df6† Kg8. 32... Kh6
33. Lf5 Le2 34. Sxf7† Txf7 35.
Txg6†!

33. Sxg6! hxg6 34. Le6! Elegant
sluttræk. 34... Ld3 35. Txg6†. 1-0

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES

USB Rosewood DGT E-board
og Timeless brikker. Kun brugt
få gange. Der følger taske, led-
ninger og PC programmer med.
Ny-pris 5.060 kr. Pris med
DGT XL skakur: 3.800 kr. Pris
uden ur: 3.300 kr. – Hans-Chri-
stian Lykke, hcl@comxnet.dk.

4. Frank James Marshall
Vasilij V. Soldatenkov

New York 1928. 19... Txd2!!
Det bedste af flere gevinsttræk.
a) 19... Lf2†! 20. Kxf2 Txd2† 21.

Sxd2 (21. Ke1 Dxf4) 21... Dxf4†
22. Ke2 Td8 23. Sf3 Lg4 24. Taf1
Dd2 mat!

b) 19... Se5 og f.eks. 20. Sxe5
Dxe5 mat i 4 træk.

20. Sxd2 Sd4! Flot nok, men hur-
tigere var 20... Dxf4! 21. Se4 Df2†
22. Sxf2 Lxf2 mat!

21. Dh5 Dg5†!! og mat på f2!
0-1

5. Ventzislav Inkjov
Marcel Peek

Caorle Open 1991. 23. Lxg6!! fxg6

Frank Marshall

1887–1944
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24. Te6!! Den nødvendige opfølg-
ning. Sorts forsvar er lammet.

24... Lg7 25. Txg6 e5 26. dxe6
Lc6. 26... Lxe6 27. Txg7† Dxg7 28.
Lxg7 Kxg7 29. Dxh5 er også klart
tabt for Sort.

27. Txg7† Dxg7 28. Dxc6 Dg6
29. Te1 Tad8 30. e7 Tc8 31. Dd5†.
Sort opgav. 31... Df7 32. Dg5†. El-
ler 31... Kh7 32. Te6. 1-0

6. Nigel Davies
Carsten Høi

Espergærde 1987. Efter 21... Dh4?!
22. Dd1! Lg2 23. Lf1! Lxf1 (23...
Txh5? 24. Sxh5† gxh5 25. Lxg2)
24. Dxf3! Lh3 kan Sort ikke vinde.

21... Txh5!! Tårnet kan jo ikke
slås: 22. Sxh5†? gxh5 23. Kh2 Dh4
24. Tg1† Lg2 mat! Eller 22. Lf1
Lxf1 23. Sxh5† gxh5 24. Kxf1 Dh4
etc.

22. Te3. Kongen står naglet til
væggen. 22. Da5 Lg2! 23. Dxc7†
Kh8 24. Sxh5 gxh5, og hvid konge
er hjælpeløs.

22... Tah8! Eller 22... Lg2! 23.
Sxh5† gxh5 24. Lf1 Dg5! (24...
Dh4!; 24... Tf8!). ‘Alt’ vinder!

23. Da5. 23. Lf1 Lxf1 24. Kxf1
(24. Txf1 Dg5) 24... Th1†. Retur-
offeret 23. Le2 afslås hånligt: 23...
Lg2! 24. Lxf3 Dxf3!? 25. Txf3 Lxf3
26. Sxh5† Txh5 samt mat på h1.

23... Lg2! og matten på h1 kom-
mer. 0-1

7. Anthony Kosten
Krzysztof Pytel

Aix les Bains 1991. 38. Te7!! Df6.
Løberen har jo nok at gøre: 38...
Lxe7 39. Sxh6† Kf8 40. Sxf7 Lxf7
41. Dh7. Alternativ: 38... Dg6 39.
Tg7†! Lxg7? 40. Se7†.

39. Ld4 Da6. Efter 39... Dc6
kommer vitsen igen: 40. Tg7†!!
Lxg7 41. Se7†! Eller mere raffineret
40. Sd6! Le4! 41. Sxe4 Lxe7 42.
Sf6† Dxf6 43. Lxf6 Lxf6 44. Dg6†
Lg7 45. Te1 og gevinst.

40. Sd6!! giver damen adgang til
h7 eller g6. Også det lige så overdå-
dige 40. Th7!! vandt hurtigt, f.eks.
40... Kxh7 41. Se7†. Eller 40... Te8
41. Se7† Txe7 42. Th8† Kf7 43.
Df5†. Sort erkendte nederlaget. 1-0

8. Branko Vujakovic
Thomas Wolski

Bern open 1990. 20. Sd5! Truer slag
på h6, hvilket ikke forhindres med
20... Sxd5? Heller ikke med...

a) 20... Kh7? 21. Sxh6!! f.eks.
21... Kxh6?! 22. Dh3† Sh5 23.
Txf7! og Sort kan ikke redde office-
ren: 23... Tg6 24. Le2 Tg5 25. Tef1!
etc.

b) 20... h5!? virker meget tvivl-
somt. Der kunne følge 21. Sh6† Kh7
22. Sxf7 Kg6 23. Sxf6 gxf6 (23...
Kxf7? 24. Dxh5† Ke7 25. Sh7) 24.
Sh8† Kg7 25. Dxh5 De8 26. Dh3
f5 27. Txf5 Th6 28. Dg3† Kxh8 29.
Tef1 Ld6 30. Tf7 Th7 31. Dg6 Dg8
32. Df6†.

c) 20... Sh7!? 21. Sfe7† Lxe7 22.
Dxf7† Kh8 23. Sxe7 Db6 24. Sd5
Dc6 25. Dh5. Merbonde og stor for-
del til Hvid.

d) 20... g6! Relativt bedst: 21.
Sxf6† Txf6 22. Sxh6† Kg7 23.
Dxf6† med et par hvide merbønder
til slutspillet.

21. Sxh6†!! Bedre end 21. exd5
Dc7 (21... Dxd5 22. Le4) 22. Le4
Tf6 23. d6!

21... Kh8? 21... Txh6!? Se senere!
22. Sxf7† Kg8 23. Sh6†?! Her

var 23. exd5! endnu bedre.
23... Txh6 24. Df7† Kh8 25.

Dxf8† samt en fatal afdækkerskak.
1-0

9. Nikolaj Mikkelsen
Henrik Danielsen

K41 Scandinavian Open, Valby
2008. 25. Lxe7? Sxe7 26. Dd7 Sg6
ville give Sort gevinstspil, f.eks. 27.
Dxd6 gxh6! etc.

25. Tef2!! Hvid har et godt øje til
feltet f8. En første tanke kunne være
25... Lc8?? 26. Tf8†!! Lxf8 27.
Txf8† Dg8 28. Txg8 mat.

25... gxh6? gør det for nemt for
Hvid. Men også utilstrækkeligt var...

a) 25... Se4 26. Tf7 g6 27. Lxe7
Sxe7 28. Txe7 d3 29. Dd7!

b) 25... d3 (eller 25... e4) 26. Lxe7
Sxe7 27. Tf8† Sg8 28. Sxg8 Sf7
29. Sf6† Txf8 30. Sxd5 etc.

26. Tf8†! Dg8 27. Lf6† og mat.
1-0

Nytorv Cup 2016 H

24/9. – Tølløse Skakklub indbyder
til uformel hurtigskakturnering med
max. 16 spillere. – Spilledag/tids-
punkt: Lørdag d. 24/9 2016 kl.
10.00-18.00. – Spillested: Aktivitets-
huset Nytorv 14, 4340 Tølløse.
Ryge- og mobilforbud. – Grupper:
Der spilles i 2 grupper, hver på 8
spillere efter styrke. 7 runder. – Be-
tænkningstid: 25 minutter pr. spil-
ler. – Indskud 100 kr. Hele indskud-
det går til mad og drikke + præmier.
– Præmier: 1. pr. 200 kr. + pintkrus
med inskription og emblem. 2. pr.
100 kr. Samme præmie i begge grup-
per. Hurtigste vinder pr. runde i
begge grupper bliver belønnet med
et ‘ølkort’. Der bliver i middags-
pausen serveret pølser m. kartoffel-
salat + 1 øl eller sodavand. Gratis
kaffe ad libitum hele dagen. Tilmel-
ding: Senest 16/9 til Janech Hansen
på tlf. 59 18 03 19, email: janech807
@waoomail, eller endnu bedre via
DSU’s turneringssystem.

Skive Bymesterskab KE

7/10 - 11/11. –  Skive Skakklub ind-
byder hermed til 5 runders Elo-ratet
EMT, som spilles på følgende fre-

Indbydelser:
Sendes til Skakbladets 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:
FIDE administrerer Elo-rating i tre
kategorier, både koordineret EMT,
hurtigskak og lynskak kan rates.
Kontakt DSU's ratingkartoteksfører
på email: ratingkomite@skak.dk.

K = Koordineret turnering
H = Hurtigskak
L = Lynskak
E = Elo-ratet turnering

www. skak.dk + 'Turneringer'

Kommende

turneringer
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Hurtigskak-DM for seniorer 2016

Dansk Skak Union og Herning Skakklub
indbyder til Hurtigskak-DM for seniorer
lørdag den 8. og søndag den 9. oktober 2016.

Spillested: Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400 Herning.

Program: Lørdag d. 8. oktober: Indskrivning fra kl. 12.15.
Fire runder afvikles med start kl. 13.00.
Søndag d. 9. oktober: Fire runder afvikles med start kl. 10.00.

Der vil blive arrangeret fællesspisning lørdag aften.
Pris og menu vil tilgå pr. email.

Turneringsform: Der spilles 8 runder schweizer om DM i to
grupper, 50+ og 65+. Vedr. regler for ligestilling: Se den detaljerede
invitation på skak.dk.

Betænkningstid: 20 min. til hele partiet plus 10 sek.pr. træk fra træk ét.

Præmier: Hele indskuddet går til præmier. Der tilstræbes at oprette
ratinggrupper for ca. hver 16 deltagere.

Indskud: Kr. 120,-.

Tilmelding: Husk at angive gruppe!
Kan ske på skak.dk eller til Steen Juul Mortensen,
tlf. 23 32 47 39, email: steenjuul@post.tele.dk,
eller til Leif Hamborg, tlf. 28 82 11 47.

DSU

ASK EMT 2016

Allerød Skakklub indbyder til 5 runders koordineret,
Elo-ratet EMT. Der spilles i alle-mod-alle-grupper med
6 spillere, nederste gruppe eventuelt schweizer.

Betænkningstid: Hver spiller har 90 minutter til hele partiet med et
tillæg af 30 sekunder pr. udført træk.

Spilletidspunkter:  Torsdage kl. 19.30 på følgende datoer:
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 6/10, udsatte partier 29/9.

Spillested: Allerød Skakklub, Skovensvej 4, 3450 Allerød (få
minutters gang fra stationen)

Indskud: 150 kr. (juniorer under 20 år 75 kr.).

Tilmelding og betaling skal ske på www.ask-skak.dk.
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 24. august.

Yderligere oplysninger: Lars Johansen, tlf. 25 16 07 77, lkj@rdg.dk.

dage: 7/10, 14/10 28/10, 4/11 og
11/11 på Skivehus Skole. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer + 30
min. til resten af partiet. – Indskud:
150 kr. – Tilmelding senest d. 2/10
til frodemeldgaard@hotmail.com,
tlf. 61 28 24 04, eller gennem DSU’s
turneringssystem, se evt. vores hjem-
meside www.sk.mira.dk.

Det åbne Brøndby-

mesterskab 2016

50-års jubilæum

I år afholder Brøndby kommune
og Brøndby Skakklub Det åbne
Brøndbymesterskab i hurtigskak
for halvtredsindstyvende gang.
I den anledning er præmierne
ekstraordinært høje.

Spillested: Kilden, Nygårds
Plads 31, Brøndbyøster.

Tidspunkt: Søndag 2. oktober
fra kl. 09.00 til kl. 18.00.

Garanterede førstepræmier...
I mesterklassen på kr. 6.000, i
1. klasse på kr. 3.500,  i 2. kl. på
kr. 2.000 og i 3. kl. på kr. 1000.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden slutspurtspræmier – og
Brøndby Kommune udsætter
ærespræmier i alle klasser.

Klasser og indskud:
Mesterklasse (1900 < rating, alle
deltagere betaler indskud): ind-
skud kr. 140.
1. klasse (1700  < rating < 1899):
indskud kr. 120.
2. klasse (1500 < rating <1699):
indskud kr. 100,
3. klasse (1300 < rating < 1499):
indskud kr. 90.
Begynder-kl. (rating < 1300):
indskud kr. 70.
Der spilles Monrad over 7 run-
der med en halv times betænk-
ningstid til hver spiller til hele
partiet.

Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.

Rygning: Ikke tilladt i spillelo-
kalet.

Tilmelding: Senest søndag den
25. sept. på DSU's hjemmeside
eller på email: janolejohannessen
@gmail.com. Betaling på reg.nr.
2417 kt.nr. 0725551150. Der
kan ikke betales med bankover-
førsel senere end onsdag 28. sept.
Eller MobilPay: 61962773.
Husk at påføre navn, klasse du
tilmelder dig, rating samt even-
tuelt skakklub.

Hvis du har spørgsmål, kan du
kontakte Jan-Ole Johannessen:
tlf. 24 87 14 28.

Indbydelser i Skakbladet nr. 3:

CellaVision Chess Cup
5/8 - 7/8 – Int. open, Lund i Sverige.

4-mands holdlyn i Nørre Åby
20/8 – Lynskak på Fyn.

Holbæk Løvfald 2016
9/9 - 11/9 – Elo-ratet EMT.
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* Rasmus Thøgersen blev sat ind mod Bent Sørensen i to runder.
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7 Johan Hardlei
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R Rasmus Thøgersen

1
Jø

rn
 S

lo
th

5
½

/8
2

Ja
n

 R
o
d

e
 P

e
d

e
rs

e
n

3
/8

3
B

e
n

t 
S

ø
re

n
se

n
4

½
/8

4
P

o
u

e
ls

te
n

 H
. G

ra
b

o
w

3
/8

5
Je

n
s 

K
ø
lb

æ
k

5
½

/8
6

V
a

g
n

 J
e
n

se
n

3
/8

7
P

o
u

l 
E

ri
k
 N

ie
ls

e
n

2
½

/4

8
Jø

rg
e
n

 J
ø
rg

e
n

se
n

2
½

/8

R
 N

in
a

 H
ø
ib

e
rg

2
½

/4

Samlet

score:

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

www. chesshouse.dk

Bagest fra venstre Johan Hardlei, Viktor H. Nielsen, Farzam

Firooznia og Rasmus Thøgersen, forrest Bjarke H. Kristensen,

Jesper Thybo, Thomas Thybo, Filip Boe Olsen og Jonas Bjerre.

De unge ...

De ældre ...

Bagest fra venstre Nina Høiberg, Vagn Jensen, Bent Sørensen,
Jan Rode Pedersen og Poul Erik Nielsen, forrest Pouelsten
Holm Grabow, Jørn Sloth, Jørgen Jørgensen og Jens Kølbæk.

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

Skakmatch

mellem

jævnbyrdige

generationer

sluttede

uafgjort

32–32

Den tredje årlige 8-runders match mellem seniorer over 60 år og juniorer

mellem 12 og 18 år var tæt på sejr til de unge, men endte 32-32 efter storsejr

5½-2½ til de ældre i sidste runde. Begge de to foregående var seniorerne

stærkest, også selv om matchernes korte

betænkningstid, 15 minutter + 10

sekunder pr. træk burde være til de

unges fordel. Skakcaféen Chess House

i Aarhus  var atter i år vært for matchen,

og  alle aldre er meget velkomne.


