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Årets Altibox Norway Chess vil for altid blive husket for, at den var en af
de få superturneringer, der blev gennemført i 2020. Verdensmesteren
Magnus Carlsen (tv.) vandt en snæver sejr foran det 17-årige stortalent
Alireza Firouzja. Carlsen var ikke uheldig i partierne mod den unge, land-
flygtige iraner. Foto: Lennart Ootes

Trods coronakrise lykkedes det akkurat at arrangere danmarksmester-
skabet i skak på Hotel Svendborg i efterårsferien umiddelbart før, rege-
ringen besluttede at forbyde forsamlinger på over 10 personer. Årets
landsholdsklasse blev en fantastisk kampturneringmed en remisprocent
på blot 29. Præmietagere i landsholdsklassen blev, fra venstre: Boris Cha-
talbashev, Bjørn Møller Ochsner, Mads Andersen og Allan Stig Rasmus-
sen. Foto: Sigfred Haubro.

Amager Skakforening er en driftig klub. I vanskelige tider er det lykkedes
for den gamle forening at kombinere klubliv på hverdagsaftener med en
virksom juniorafdeling. Amager Skakforening videregiver sine fif til andre
danske klubber. Et af dem er, at klubben har indledt et samarbejde med
lokalområdets folkeskoler. Foto: Amager Skakforening.
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Rigtig skak
2020 har været et specielt år for at sige det mildt. Startede normalt

med holdkampe og klubaftener, internationalt med Wijk aan

Zee og den længe ventede Kandidatturnering,men så pludselig lukkede alt ned.

Skakligaen kunne ikke spilles færdig, og det traditionsrige DM i påsken inklu-

sive delegeretmødet blev aflyst.

Hen over sommeren lettede trykket fra den usynlige modstander noget, og

pludselig kunne der måske spilles skak igen.Dansk Skak Union greb chancen og

formåede både at få afsluttet ligaen og afholdt danmarksmesterskabet. Og det

blev et sportsligt set fantastisk DM, selvom forsamlingsforbuddet gjorde, at det

kun var de to øverste klasser, der fandt sted. Men den stærke landsholdsklasse

underholdt medmasser af kampskak. Samtidig i Norge fik man gennemført den

første superturnering længe med Magnus Carlsen i spidsen.

Dette nummer af Skakbladet er en hyldest til disse rigtige turneringer, med

mennesker af kød og blod, der dyster i virkeligheden face to face.Virkeligheden

er jo, at det meste skak på ny er sat på standby. Positivt er det dog, at der året

igennem har været kæmpe skakinteresse online, og med Netflix nye hypede

succes Dronninggambit, som på fornem vis blander en god historie med skak og

glamour, skal der nok blive solgt mange skakspil rundt omkring i verden i den

kommende tid. Så mon ikke det hele lysner.

God fornøjelse

JAN LØFBERG OG LARS SCHANDORFF
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4 • Kampskak!

Af Jan Løfberg

Om 100 år er alting glemt, siges
det. Det skal nok være rigtigt.

Indtil da vil den 99. udgave af dan-
marksmesterskabet i skak stå som et
historisk et af slagsen. På grund af
coronaen blev mesterskabet flyttet
fra påsken til efterårsferien. Spille-
stedet var stadig det efterhånden tra-
ditionsrige Hotel Svendborg. Usik-
kerhed om pandemiens gennem-
slagskraft spillede hele tiden en rolle
undervejs frem til mesterskabets af-
vikling.

I løbet af højsommeren kom der
lys over dansk skakliv, da det igen
blev muligt at spille turneringer.
Derfor var der over 100 tilmeldte en
måneds tid før starten på Fyn, selv
om der var sket en mindre ind-
skrænkning i antallet af turnerings-
grupper. Endnu flere tilmeldinger
måtte på dette tidspunkt anses for
ret sandsynligt.
Men ak. Statsminister Mette Fre-

deriksen indkaldte til pressemøde
den 18. september, hvor hun offent-
liggjorde, at forsamlingsforbuddet
blev sænket til maksimalt 50 perso-

ner gældende fra 4. oktober.
Atter måtte Dansk Skak Unions

ledelse træffe en corona-beslutning.
Alle klasser på nær landsholdsklas-
sen og kandidatklassen (hvori kvin-
dedanmarksmesteren og juniordan-
marksmesteren også kåres) blev af-
lyst.
Et nyt hårdt slag mod det organi-

serede skakliv. Der fornemmes dog
alligevel en stærk vilje rundt om-
kring i landet til at skabe så stor en
aktivitet, som det overhovedet kan
lade sig gøre under de givne om-
stændigheder.

KAMPSKAK!
Danmarksmesterskabet 2020 vil foruden corona-aflysningen i påsken blive husket for spil-
lernes flotte fight i samtlige ni runder, da det endelig lykkedes at arrangere mesterskabet
på Hotel Svendborg,mens bladene var begyndt at falde fra træerne. RatingfavorittenMads
Andersen fra Skanderborg vandt fortjent sit tredje mesterskab.

Af Jan Løfberg

Stævnet i Svendborg var den 99.DM-turnering, siden
det første mesterskab i 1922. I starten var der meget

få mesterspillere i Danmark, og i den første turnering
blev der suppleret med”stærke” spillere, som ikke havde
denne titel – reelt det, somman også dengang kaldte for
1. klassespillere. Efterhånden kom flere mesterspillere
til. Således spillede 18mesterspillere syv runderMonrad
for at finde danmarksmesteren i 1928.
Op gennem 1930’erne steg antallet af mesterspillere

voldsomt, fordi der var flere oprykkere fra 1. klasse end
nedrykkere fra mesterklassen. I 1936 i Herning nåede
man rekorddeltagelse med 26 i mesterklassen – stadig
med blot syv runder til at finde mesteren.
I 1938 indstiftedes ”landsholdsklassen”. Mesterklas-

sen var nu næstbedste række, men de bedst placerede
spillere kvalificerede sig til den følgende landsholds-
klasse.
I dag hedder den næstbedste række ”kandidatklassen”,

hvor det dog kun er vinderen, der får chancen i den næ-
ste landsholdsklasse. I Svendborg spillede de 24 kandi-
dater syv runder. Alt er ved det gamle, vil nogle sikkert
mene. Men siden 1922 er DM-formatet blevet ændret
adskillige gange. Den form, man har nu, synes at tiltale
de fleste.
Med det stærke startfelt, der var i Svendborg (dansk

rating 2484, Elo 2486), er det naturligt at kigge på alle-
tiders stærke landsholdsklasser. I årene fra 1938 til 1964
er det svært at vurdere, ommesterskaberne kunne være
stærkere besat, eftersom man hverken havde ratingtal
eller styrkeliste. Jeg er i hvert fald nået frem til, at me-
sterskaberne i 1939 (mester: Holger Norman-Hansen),
1949 (Poul Hage), 1956 og 1963 (begge gange Bent Lar-
sen) ikke kunne være meget stærkere ud fra de givne
omstændigheder. Mesterskaberne fra 1965 til 1988 kan
næppe komme i betragtning, eftersom landets stærkeste
spiller Bent Larsen ikke deltog.
Op gennem 1980erne udvikledes en ny stærk gene-

ration af unge spillere født fra 1964-1968: Curt Hansen,

De stærkeste DM
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I første omgang fik eventuelle til-
skuere at vide, at der ingen adgang
var til spillelokalet. Senere blev den-
ne beslutning lempet til, at publi-
kum i begrænset omfang kunne luk-
kes ind (medmundbind!). Heldigvis
kan skak nu om dage følges direkte
hjemmefra,men det er altså ikke helt
det samme.
For aktive spillere kan det med til-

skuere være både af det gode og det
”onde”.Nogle spillere føler sig meget
generede af uvedkommende støj –
uanset hvor minimal den kan fore-
komme. Andre synes, at det er helt
fint med uglernes opmærksomhed
trods knirkende gulvbrædder og
hvisken i krogene.

Stærkt DM-felt

Ved fristens udløb var 13 spillere til-
meldt landsholdsklassen. Lodtræk-
ning mellem de ti stærkeste blev den
24. september foretaget af webma-
ster Claus Marcussen i overværelse
af danmarksmesteren og vicedan-
marksmesteren fra 2019, hhv. stor-

mester Allan Stig Rasmussen og
stormester Jonas Buhl Bjerre.

Lodtrækningsordenen blev:

1. GM Jesper Thybo 2577
2. GMMads Andersen 2585
3. GM Sune Berg Hansen 2552
4. GM Allan Stig Rasmussen 2556
5. FM Nicolai Kvist Brondt 2241
6. IM Martin Haubro 2419
7. IM Jens Ove Fries Nielsen 2380
8. GM Jonas Buhl Bjerre 2553
9. GMBjørnMøller Ochsner 2480
10. GM Boris Chatalbashev 2517

Et elosnit på 2486 – et af de højeste
gennem tiderne – hvilket gav en
GM-norm på 6 point og en IM-
norm på 4 point. Elotallene blev ef-
terfølgende revideret pr. 1. oktober,
men kun med marginale ændringer
til følge og stadig samme snit.
Efter lodtrækningen kunne spil-

lerne så begynde at forberede sig til
1. runde – og sikkert også i et vist
omfang til mange af de følgende
runder.

Der var almindelig enighed om, at
guderne ikke havde været den syv-
foldige danmarksmester Sune Berg
uvenligt stemtmed farvefordelingen:
fem hvide og fire sorte, men nok så
væsentligt hvid mod fire af de for-
modede værste konkurrenter: Jonas
Bjerre, Jesper Thybo, Boris Chatal-
bashev og Allan Stig Rasmussen.
Med sine syv danskemesterskaber

og sædvanligvis stabile indsats i
landsholdsklassen blev Sune Berg
naturligvis inkluderet i favoritfeltet.
Heri måtte selvfølgelig indregnes
den forsvarende danmarksmester
Allan Stig, de to nye stormestre Jes-
per Thybo og Jonas Bjerre samt den
altid solide stormester (og ratingfa-
vorit) Mads Andersen plus denmere
uberegnelige bulgarske stormester
Boris Chatalbashev.
Da Skakbladets redaktører på for-

hånd gennemgik lodtrækning og
muligheder, var der fuldkommen
enighed om, at årets mester skulle
findes blandt stormestrene. Det var
da også den eneste forudsigelse, der
holdt stik! Vi havde ikke forudset

Lars Schandorff, Henrik Danielsen og Lars Bo Hansen.
I 1990’erne tilsluttede Peter Heine Nielsen (født 1973)
og Sune Berg Hansen (1971) sig denne stormesterkvar-
tet. Da Bent Larsen fra 1989 jævnligt spillede med i
landsholdsklassen, blev nogle af disse meget stærkt be-
sat.
Landsholdsklassen i Aalborg 2000 havde et snit på

2510. Det er aldrig blevet overgået. Især huskes turne-
ringen, fordi Bent Larsen blev ramt af en hjerneblød-
ning efter 1. runde og måtte udgå under stor dramatik.
Curt Hansen vandt turneringen. Otte spillere fra styr-
kelistens top-ti deltog.
I Esbjerg 1997 var snittet 2492, men her deltog styr-

kelistens ni bedste (plus vinderen af kandidatklassen fra
1996). Lars Bo Hansen vandt mesterskabet i overlegen
stil. Denne turnering er blandt landsholdsspillerne ble-
vet ikonisk, fordi Larsen var i hopla som den store for-
tæller. Endvidere leverede han et par minderige bedrif-
ter på brættet.
Netop et snit på 2492 havdemesterskabet i Svendborg

2016 også. Ligesom det var tilfældet i år vandtMads An-
dersen. For fire år siden vandt Mads A. efter omkamp

med Sune Berg Hansen. Blandt deltagerne var blandt
andre Curt Hansen, Lars Schandorff og Jakob Vang
Glud samt en stribe stærke internationale mestre.
Overraskende nok er det lidt glemte DM i Aalborg

1994 blandt kandidaterne med et snit på 2486, altså
identisk med årets snit. Curt Hansen og Lars BoHansen
delte sejren, inden Curt erobrede mesterskabet ved at
vinde omkampen.Navne som Peter Heine Nielsen, Lars
Schandorff og Bent Larsen var også med – og ingen del-
tagere havde under 2420.
Taastrup 1998 var med 2482 også ret stærkt besat.

Curt Hansen leverede en imponerende slutscore på 7½
af 9. Dog manglede den forsvarende mester Lars Bo
Hansen og Henrik Danielsen til at gøre dette mester-
skab til tidernes allerstærkeste DM.
Som man kan se, har gennemsnittene været tæt på

hinanden i en periode på over 25 år. Faktisk presser flere
af de seneste års mesterskaber sig på: 2014 (2478), 2019
(2473), 2013 (2463), 2012 og 2017 (2455).
Summa summarum: DM Svendborg 2020 er meget

højt på listen over de stærkest besatte landsholdsklasser
siden 1938.
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6 • Kampskak!

Sune Bergs sjældne pointhøst fra 3.
til 6. runde, og vi havde heller ikke
lige set, at Mads Andersen i det
jævne felt ville vinde så flittigt, som
det blev tilfældet. Vi havde også en
for stor tiltro til de unge stormestres
chancer. Dog havde vi kalkuleret
med, at Allan Stig ville tabe et enkelt
eller måske to partier, men regnede
med, at han ville vinde en hel del
partier. Boris Chatalbashev anså vi
som en outsider, selv om han ikke
havde imponeret i Xtracon Skakli-
gaen.
De fire øvrige spillere kunne alle

jagte normer – hvilket for dem gi-
vetvis ville være fokuspunktet.
IMerne Bjørn Møller Ochsner, Jens
Ove Fries Nielsen ogMartin Haubro
skulle gå efter stormesternormen på
6 point. På forhånd anså vi det ikke
for særlig sandsynligt, at det ville lyk-
kes for nogen af dem. Bjørn Møller
har i det hele taget haft svært ved at
ramme det flotte niveau fra 2018,
mens det ikke lå i kortene, at Jens
Ove Fries og Martin Haubro skulle
komme i nærheden af normen. For
landsholdsklassedebutanten, FMNi-
colai Kvist Brondt, anså vi det for
meget svært at indfri IM-kravet på 4
point – blot et halvt under 50 % – i
et felt med seks stormestre.
I løbet af fredag den 9. oktober an-

kom landsholdsspillerne til Hotel
Svendborg, hvor de hver især kunne
indkvartere sig på værelserne og gøre
sig klar til spillet klokken 18.
Lars Schandorff har i det følgende

fundet mange af de interessanteste
momenter under de respektive run-
der, men ellers er partierne kom-
menteret af landsholdsklassens spil-
lere selv.

1. runde

Thybo – Chatalbashev 0–1
Andersen – Ochsner ½–½
Hansen – Bjerre 1–0
Rasmussen – Nielsen 1–0
Brondt – Haubro ½–½

Den forsvarende mester Allan Stig
Rasmussen kom på pointavlen som
første mand, da han relativt hurtigt
vandt over Jens Ove Fries Nielsen.
Fredericia-spilleren anvendte Cozio-
forsvaret i Spansk (3… Sge7). Bent
Larsen spillede det en hel del i
1970’erne, men man kan bestemt
ikke anklage JOFN for at være sær-
ligt inspireret af Danmarks første

stormester. JOFN afslørede dog, at
han op til DM havde hygget sig med
at studere alle partierne fra Vester-
havsturneringen 1978. En turnering
Larsen vandt overbevisende med 11
af 13, og JOFN var selv blandt delta-
gerne: ”Larsen var svineheldig. Han
spillede ikke ret godt og burde ikke
have fået mere end syv point, men
dengang var vi alt for benovede over
hans spil,” sagde Jens Ove. I Esbjerg
for 42 år siden forsvarede Larsen sig
med Cozio to gange. Måske JOFN
alligevel havde kigget den gamle me-
ster efter i kortene? Allan Stig kom
hurtigt til at stå bekvemt, og da Jens
Ove svækkede sin kongefløj, var det
spil til et mål.

Med fire Skanderborg-spillere i DM-
feltet ville der blive en del interne
klubopgør.Det første af dem blev re-
mis, men sikken et parti. Mads stod
i starten bedst, men Bjørn kæmpede
sig tilbage; vandt en kvalitet, men
ikke partiet, fordi Mads’ stilling ikke
var til at nedbryde. I øvrigt: Hvem
kunne vide, at det ultimative topop-
gør skulle udkæmpes mellem to
klubkammerater allerede i 1. runde?

Allan Stig Rasmussen.
Foto: Claus Marcussen.

Jens Ove Fries Nielsen spillede Cozioforsvaret mod den forsvarende
danmarksmester Allan Stig Rasmussen. Foto: Claus Marcussen.
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Landsholdsklassens to debutanter
skulle også mødes, og det var et rent
BMS-opgør: vinderen af sidste års
kandidatklasse,Nicolai Kvist Brondt,
og københavnsmesteren Martin
Haubro. Brondt stod hele tiden lidt
bedre og havde vel stadig meget små
gevinstchancer, da han tilbød en
pointdeling. Brondt repræsenterer i

øvrigt både BMS og Skanderborg:
”Jeg er A-medlem i begge klubber,
for BMS har ikke B-medlemskab. Jeg
spiller holdskak for Skanderborg,
men på grund af at DSU-systemet er
oprettet alfabetisk, bliver jeg ind-
imellem registreret som BMS-spiller,
når jeg spiller individuelt,” fortæller
Brondt.

Faktisk var der et tredje internt
klubopgør. Jesper Thybo stod på
startlisten opført for Jetsmark, men
han er siden skiftet til Team Xtracon
Køge, hvor også Boris Chatalbashev
spiller.
Den udenlandske erfaring besej-

rede den danske ungdom.
Sidste år gik Jonas Bjerre ubesej-

ret igennem landsholdsklassen og
tabte først i omkampen til Allan Stig.
Sådan skulle det så ikke blive i år.
Sune Berg Hansen kom fint ud af
startblokken, og hans aktier for at
hjemtage sit 8. mesterskab steg mar-
kant.
For de mange skakfans, som hå-

bede på at få en ung danmarksme-
ster, kunne 1. runde ikke udvikle sig
værre.
I øvrigt kunne landsholdsklassens

partier følges gennemMads Boes li-
vekommentering sammen med for-
skellige andre topspillere, der blev
inviteret ind sommedkommentato-
rer – f.eks. Mads Hansen og Esmat
Guindy.

Fra sidelinjen måtte Jens Ove se vinderen Allan Stig gennemgå partiet med Mads Hansen. Foto: Claus Marcussen.

Ingen kunne vide, at Skanderborg-spillerne Mads Andersen og Bjørn Møller Ochsner
spillede topopgøret allerede på førstedagen. Foto: Calus Marcussen.
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Jesper Thybo (2573)
Boris Chatalbashev (2522)

Hvid trækker.

Unge Thybo har spillet skarpt indtil
nu og fortsætter i den ultra-voldelige
stil. Computeren foreslår den subtile
omgruppering Dd2! med planen
Sd1 og Se3 med overdækning af den
vigtige d-bonde og angreb på f5.
17. g4? b4! 18. Lxf5 bxc3 19. bxc3

c4!
Gendrivelsen. Hvids bonde på d5

bliver svær at dække.
20. Le3 Lb7 21. Ta7 Sf6 22. Lf2

Dc8 23. Dd2 Sxd5
Sort vandt let.
0-1.

Scenen er sat til et DM i coronaens
skygge. Det fine Hotel Svendborg
gav gode og trygge rammer. Feltet
var det mest spændende, vi har set i
mange år, og underholdningen var i
top. I 1. runde gjaldt det Jonas Bjerre,
som jeg tabte til (fra en god stilling)
sidste år (sejr i det parti havde set i
bakspejlet været titeludløsende). Så
der stod revanche på programmet:

Sune Berg Hansen (2557)
Jonas Bjerre (2559)
London-system / A45

1. d4 Sf6 2. Lf4
London-systemet. Det er mange

sort-spilleres skræk og med god
grund.Hvis hvid bare husker, at han
har en luksusudgave af Slavisk, hvor
han har fået løberen til f4 (f5 når
man er sort) uden at give indrøm-
melser, så vil man have gode resulta-
ter. Hvids stilling er sund, nem at
spille og fuld af farlige tricks. Jeg
havde selv brugt to timer på at for-
berede det med sort og var alligevel
kommet skidt fra åbningen et par
gange i nogle online-lynturneringer.
Hvis man er nysgerrig på åbningen
kanman kigge på partier af: Carlsen,
Kamsky, Grachev, Minh Ly og Ber-
kes. Hvid har to veje til London:
Som her med accelereret Lf4 eller
med Sf3 først (og så vente med c2-
c3).
2... d5 3. e3 e6
3... c5 4. c3 Sc6 5. Sd2 Db6 6. Db3

er den egentlig pointe med at vente
med Sf3. Med Sf3 i stedet for Sd2
kan sort spille c5-c4; Dc2 Lf5.
4. Sd2 Ld6
Klart bedre end at stille den på e7.

Hvis sort ikke er opmærksom, får
hvid et automatisk kongeangreb
med løberen til d3, springeren til e5
og dronningen til f3-h3.
5. Lg3
5. Sgf3!? er en anden og udmærket

måde at spille på. Hvis sort slår lø-
beren, får hvid endnu mere kontrol
over de sorte felter.
5... 0–0 6. Ld3 b6
Jonas går mod en variant, han har

spillet før, og som jeg håbede på.Det
mest almindelige træk er 6... c5, hvor
jeg bl.a. har forsøgt mig med en op-
stilling med Dc7 og Sbd7. Men hvid
står lidt bedre.
7. De2 c5 8. c3 Lb7 9. Sgf3 Sc6 10.

Td1!
Røntgen-effekten i d-linjen kan

give sort problemer
10... Te8 11. e4!
Nu skal sort passe på, der truer e4-

e5, og forsøg på at afvikle centrum
går galt.
11... Le7!
Eneste træk.
12. e5 Sh5!
Her blokerer springeren (til dels)

for hvids angreb.
12... Sd7 13. a3 a5 14. h4 er alt for

farligt.
13. a3!
Et vigtigt træk for at forhindre

cxd4; cxd4 Sb4 fulgt af La6, og hvid
kan ikke rokere.
13... a5?!
Det havde Jonas spillet før. I Xtra-

con Chess Open i 2019, hvor han
vandt nemt. Jeg håbede lidt på træk-
ket. Generelt gælder, at hvid har
mange brikker og terrænovervægt
på kongefløjen. Men springeren på
h5 forstyrrer, og løberen på g3 er
ikke med. Hvis hvid får løst de to
ting, får han et farligt kongeangreb.
Af samme grund er sort nødt til at
holde dronning og løber i diagona-
len d8-h4 for at forhindre Lh4. Jeg
tror, det bedste træk er 13... g6! Ideen
er 14. Sf1 f6! Hvid spiller i stedet 14.
0–0 med en uklar stilling. Jeg vil
helst have hvid, men det er en
smagssag, og franskspillere er sikkert
glade med sort.

14. Sf1!
Den skal til g4. Derefter er hvid

klar til De3-Lf4 og Lg5 med farligt
kongeangreb.
14... g6 15. Se3 a4?!
Et tveægget træk. Sort opgiver

ideen c5-c4 fulgt af b5-b4 for at
spille på felterne c4 og b3.
16. Sg4 Sa5 17. 0–0 Tc8 18. Tfe1
18.h3!? er interessant. Hvid vil

gemme løberen på h2.
18... Kh8 19. dxc5?!
Strategisk tvivlsomt, hvilket jeg

8 • Kampskak!

Sune Berg Hansen
kommenterer
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godt vidste. 19. De3! cxd4 20. Sxd4!
(undervurderede jeg), og hvid har
stor fordel. Jeg så kun på 20. cxd4?
Sc4, og det er lidt for rodet.
19... bxc5 20. De3 Lc6?!
20... Tg8! er smart og udligner.

Sort fjerner tårnet fra problemer
med Lb5. Nu er 21. Lf4 d4 godt for
sort, så hvid har mistet initiativet.
21. Lf4! Sb3
Jonas satser hårdt på d5–d4.
22. Lh6
Så er løberen med, og sorts konge

er i livsfare.
22... d4 23. cxd4?
Hvid ser spøgelser igen. Planen

var naturligvis 23. De2! Men så blev
jeg bange for 23... c4! Men det duer
ikke efter 24. Lxc4 Lxf3 25. gxf3, og
hvid har vundet en ren bonde.
23... cxd4 24. De2 Tc7?!
24... Lf8! er den perfekte timing,

og sort udligner. (Hvid må spille 25.
Le4!)

25. Lb5!
Rollerne mellem løberne er byttet

om, og hvid bytter sorts (nu stærke)
franske løber.
25... Lxb5 26. Dxb5 Dd7 27. Dd3

Td8?!
Sort undervurderer hvids angreb.
28. Sg5!
Pludselig er hele det lette kavaleri

i gang med en invasion. f7 er truet.
28... Lf8?
28... Lc5 29. Df3 og vinder. Sort

må forsøge at grave sig ned med:
28... De8! 29. Df3 Lf8, selvom det er
klamt efter f.eks. 30. h4.

29. Lxf8 Txf8

30. Dh3!
Planen er simpel nok Sf6 og mat

på h7. Der truer også Sxh7!
30... Db5 31. Sf6! Tg8
31... Sxf6 32. Dh6! havde Jonas

nok overset.
32. Sxg8
32. g4 er heller ikke dårligt.
32... Kxg8 33. g4 Sf6 34. Dh6 Sd5

35. Sxh7 De8 36. Sf6+
Godt nok, men folk som regner

bedre spiller 36. Td3 f5 37. Th3 Kf7
38. Sg5+ Ke7 39. Dg7+ Kd8 40.
Sxe6+ Dxe6 41. Th8+.
36... Sxf6 37. exf6 Df8 38. Dh4

Da8 39. Td3 Sc1 40. Dh6, opgivet.
Den perfekte start. Men der var

dog klare tegn på, at spillet ikke rig-
tig var godt alligevel. Både 19. dxc5?
og 23. cxd4? føltes forkert, men jeg
var ude af stand til at regne mig til
hvorfor – et klart faresignal.
Senere udviklede turnering sig

helt katastrofalt med fire nederlag i
træk – det har jeg aldrig prøvet før.
Såmåske er det ikke kun dårlig form,
men simpelthen alderen som begyn-
der at trykke.
Som 49-årig har hjernen været i

gang med at skrumpe længe, og på
et tidspunkt er erfaring ikke længere
nogen substitut. At jeg havde alt for
travlt på arbejdet op til turneringen,
og at min sekundant desværre ikke
havde tid til at hjælpe, var heller ikke
for heldigt.
Derudover spiller jeg ofte dårligt i

oktober og har kun kondi til et parti
… og blah blah blah. Samlet score på

3½ af 9 var vistnok mit dårligste
DM-resultat nogensinde.
1-0.

2. runde

Thybo – Andersen ½–½
Ochsner – Hansen ½–½
Nielsen – Brondt 1–0
Bjerre – Rasmussen 0–1
Chatalbashev – Haubro 0–1

Stillingen i toppen:
1. Rasmussen 2.
2-3. Hansen og Haubro 1½.

I 2019 delte Jonas Bjerre og Allan
Stig førstepladsen.De to spillere viste
i omkampen, at de står godt til hin-
anden. De spiller spændende og in-
teressante partier. Deres opgør i ef-
terårsferien blev heller ingen undta-
gelse. Jonas tilbød Allan Stig at spille
Hollandsk, men danmarksmesteren
valgte i stedet Sf6, og partiet gik over
i en variant af Katalansk. Allerede i
8. træk viste Jonas sine hensigter
med h2-h4. Vi lever ikke alene i co-
rana-tider, vi lever også i AlphaZero-
tider.

Jens Ove Fries Nielsen.
Foto: Claus Marcussen.
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Jonas fulgte op med det helt store
skyts.
Han havde kongeangreb, men Al-

lan Stig forsvarede sig koldblodigt.
Jonas kunne ikke finde noget afgø-
rende og opgav, da han havde brugt
alle patronerne. Efter blot to runder
var Jonas to point efter ”temporytte-
ren” Allan Stig.

JOFN kom øjeblikkeligt tilbage med
en gevinst over Nicolai Brondt. Flere
danske stormestre vil meget gerne
møde JOFN med sort, når han som
hvid åbner med 1. d4 d5 2. Sc3 Sf6 3.
e3?!
For som de siger: ”Så står sort al-

lerede bedst!” Jens Ove er ligeglad:
”Jeg gider ikke spille teori, det kan de
andre gøre.
Pludselig sidder de og kigger op i

loftet, fordi de ikke kan huske vari-
anterne!”

Martin Haubro var ængstelig før
DM: ”Nu har jeg spillet to storme-
sterturneringer, og jeg er kommet
helt galt af sted.
I Sverige startede jeg med 0 af 4,

inden jeg begyndte at spille på remis.
I Ballerup startede jeg med tre nul-
ler og havde en remis efter seks run-
der.
Så starten her i Svendborg var me-

get opløftende – især fordi mit ud-
gangspunkt var, at jeg skulle undgå
at komme slemt til skade i starten.”
Haubro, der er en ret god taktiker,

afsluttede effektivt med et par hårde
uppercuts i Chatalbashevs tidnød:
”Txe4 er selvfølgelig flot, men det er
lige før, at jeg er mere tilfreds med
Tbe8! Hvad skal hvid trække?”
Computeren svarer 40. f3, men

sort har afgørende fordel efter 40…
Sf6. Bulgareren fandt heller ikke no-
get.

Rundens to sidste partier endte re-
mis uden større skærmydsler. Endnu
kunne man ikke vide, at 2. runde
skulle udvikle sig til en af runderne
med flest remiser!

Jens Ove Fries Nielsen (2380)
Nicolai Kvist Brondt (2226)

Hvid trækker.

32. Txf5
Et oplagt kvalitetsoffer. Hvid

kunne dog have vundet direkte med
det smarte 32. Le5! Lxe5 33. Txf5!
32... gxf5 33. Kf3 f4?
En stor fejl. Nu kan hvids bønder

ikke stoppes på en fornuftig måde.
Eneste chance var 33... Te4.
34. h5 Tg8 35. Tg2 Kc8 36. g6!
Hvid afgør med et stærkt break.
36...hxg6 37. h6
Bonden kan ikke blokeres.
37... Tf8 38. h7 Txf6 39. h8D+ Ld8

40. Dg8, opgivet.
1-0.

Boris Chatalbashev (2522)
Martin Haubro (2423)

Sort trækker.

39… Tbe8! 40. Tdd1

40... Txe4! 41. Txe4 Sxf2! 42.
Kxf2 Dxd1
42... Lxg3+ var også godt.
43. Te3 Lf4!
Hvid kan ikke koordinere sine

brikker.
44. Tc3 Db1
Hvids stilling kollapser.
45. Dc6 Lxg3+ 46. Ke3
46. Txg3 Dxb2+
46... Tg6 47. Dc8+ Kg7 48. Sc5 b4

49. Tb3 Dd1 50. Ke4 Ld6 51. Td3
Dh1+ 52. Tf3 Lxc5 53. Df5 De1+ 54.
Kd5 Tg5 55. dxc5 Txf5+ 56. Opgivet.
0-1.

3. runde

Hansen – Thybo 0–1
Andersen – Chatalbashev 1–0
Rasmussen – Ochsner ½–½
Brondt – Bjerre ½–½
Haubro – Nielsen 1–0

Stillingen i toppen:
1. Rasmussen og Haubro 2½.
3. Andersen 2.

Interessen for DM var stor over hele
landet. Således fik livekommenterin-
gen en bornholmsk konkurrent.
Bornholms Skakklub har fået sin
egen tv-kanal, og denne mulighed
blev så afprøvet med øens stormester
Jens Kristiansen foran kameraet og
mikrofonen.
Med en gevinst over veteranen

Jens Ove Fries Nielsen skærpede
Martin Haubro sine muligheder for
en GM-norm.
Der kom grus i maskineriet for
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Sune Berg Hansen. Presset på klok-
ken gik han galt i skoven mod Jesper
Thybo, der med gevinsten kom op
på 50 %.
Mads Andersen nærmede sig top-

penmed en gevinst over stormester-
kollegaen Boris Chatalbashev.

Jonas Bjerre kom på tavlen, men
trods klar favoritstatus måtte han
nøjes med remis mod Nicolai
Brondt, der spillede meget solidt
med hvid.
Jonas havde aldrig noget,men Ni-

colai kunne et enkelt øjeblik have
fået nærmest afgørende fordel.
I en lidt bedre stilling afviklede

Nicolai til en stensikker remis: ”Jeg
har en enkelt gang mødt næsten lige
så stærk modstand i en åben turne-
ring, men dette DM er klart den
stærkeste alle-mod-alle-turnering,
jeg har spillet. Jeg havde indimellem
lidt for meget respekt,” lød det fra
debutanten.
Allan Stig var meget tæt på at fort-

sætte gevinstrækken, men i det sid-
ste træk før tidskontrollen overså
han et godt træk, og så bjergede
Bjørn Møller remisen.

Sune Berg Hansen (2557)
Jesper Thybo (2573)

Hvid trækker.

Sort har lige spillet Da1-f1. Hvids
konge er i en prekær situation. Sort
truer mat med Th8+. Der er kun en
parade, og den finder Sune Berg:
31. Se6+! fxe6 32. Dc7+
Pointen. Sorts konge tvinges til at

blokere for hans eget tårn.
32... Kh6 33. Tg2??
Kollaps i tidnøden. Både tårnet og

løberen hang, men 33. Lc4! dækker
det hele og redder partiet.
33... Txd5 34. g4 g5 35. Opgivet.
0-1.

Mads Andersen (2577)
Boris Chatalbashev (2522)

Hvid trækker.

Tidligt i partiet fik hvid den bedste
bondestilling samt springer mod ri-
melig lam løber. Nu er tiden kom-

met til at indkassere. Mads A. viser
styrken af to fremskudte forbundne
fribønder:
44. Txc5! Dxc4 45. Txc4 Txc4 46.

b7, opgivet.
1-0.

Martin Haubro (2423)
Jens Ove Fries Nielsen (2380)
Spansk / C61

Inden turneringenmente jeg, det her
parti var et nøgleparti for mig, da
Jens Ove sammen med Brondt var
de eneste spillere, hvor jeg ikke er
klar underdog.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sd4 4.

Sxd4 exd4 5. 0-0 c6 6. Lc4 h5?!
Efter Sd4 var min hukommelse tå-

get, men herfra er jeg på bar bund.
Det er originalt, men ser ikke ud til
at være godt – man skal have brik-
kerne ud i stedet.
7. Te1!
Det skal stå der.
7... Lc5
7... Sf6 8. e5 Sg4 9. h3 Dh4 10. Df3

Lc5 analyserede vi efter partiet, men
sorts angreb ser ikke farligt nok ud
efter f.eks. 11. d3, og hvid kan bare
udvikle sig.
8. d3 d6 9. Sd2 Se7 10. Sf3 f6?!
For at stoppe alle e5-temaer, men

nok også for at spille g5 senere og få
et mudret parti.
11. c3 Lg4 12. h3 Lxf3 13. Dxf3

Dd7

Martin Haubro. Foto: Sigfred Haubro.

Martin Haubro
kommenterer
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Jeg er overbevist om, at hvid må stå
godt - med løberpar og en forment-
lig bedre kongestilling og centrum.
Men hvis sort får lov til at spille f.eks.
0-0-0 og g5, så kan det hurtigt blive
rigtigt ubehageligt. Så det handler
om at gøre 0-0-0 så svært som mu-
ligt – så derfor:
14. a4!
Et træk jeg var ret stolt af bagefter

– tvinger sort til enten at spille a5 el-
ler a6. Begge træk svækker en sort
kongestilling efter 0-0-0 betragteligt.
Alternativt kan man ofre en bonde
med 0-0-0.
14... a5
14... 0-0-0 15. b4 Lb6 16. a5 Lc7

17. cxd4 d5 er noget rod, men hvid
står stadig bedst.
15. Tb1 Sg6 16. La2
Den skal ikke byttes.
16... Se5 17. De2 g5 18. b4 axb4

19. cxb4 La7

20. f4!
Den halvåbne linje er ufarlig, da

sort er underudviklet og aldrig kan
stille et tårn på g8.
20... gxf4 21. Lxf4 Lb8 22. a5 Lc7

23. Kh1 b6
23... 0-0-0 24. b5! vinder for hvid,

kongen er for shaky på c8.
24. axb6 Lxb6 25. Tf1 Ld8
25... Sxd3 havde jeg fuldstændig

overset, men stillingen er så god, at
det heldigvis ikke er et problem,
f.eks. 26. Lh2 Se5 27. Txf6. Sort
mangler logiske træk, mens det
hvide angreb fortsætter – f.eks. 27...
Ld8 28. Te6+ Le7 29. b5 cxb5 30.

Lxe5 dxe5 31. Ld5 Tc8 32. Txb5.

26. Lxe5!
Man giver løberparret, og udjæv-

ner sorts bondestruktur. Til gengæld
får man en vundet stilling uden
modspil – løberen på a2 er et mon-
ster, mens den på d8 aldrig kommer
i spil. Den sorte konge vil være fan-
get i krydsilden. De hvide felter er
bløde. Bonden på h5 kan angribes –
det er umuligt at forsvare den sorte
stilling.
26... dxe5 27. Lc4 Tb8 28. Tf5

Dh7 29. Dd1
Forsøger at opstille trusler på

begge fløje – f.eks. Da4 og b5, men
sort skal også samtidig passe på h5-
bonden.
29... Kf8 30. Da4 Dc7 31. Tbf1

Kg7?!
31... Le7 havde været et stædigere

forsvar, men ser stadig umuligt ud
efter 32. Dd1 Txb4 33. Txf6+ Lxf6
34. Txf6+ Ke8 35. Df3, og den sorte
konge er lidt for afklædt.
32. Dd1
Og kollaps.
32... Txb4
32... h4 33. Dg4+ Kf8 34. Dg6, og

man tager på f6, og sætter mat.
33. Txh5 Txh5 34. Dxh5 Dd6
Hvid besvarer alle andre træk end

Txc4 med Tf3.
35. Df7+
Der følger Dg8 eller Tf5 medmat.
Sort er formentlig ilde ude alle-

rede efter 6... h5, men alligevel var
jeg rigtig tilfreds med partiet bagef-
ter, og i særdeleshed 14. a4 og til sidst

26. Lxe5, hvorefter spillet på de hvide
felter var for stærkt. Det er ikke hver
dag, at jeg får en stilling med en så
god løber mod en så dårlig løber.
Efter dette parti skulle jeg møde

seks stormestre og Bjørn – som er
godt på vej til også at blive det – og
jeg følte en vis risiko for ikke at få ret
mange point i de runder. Med 1½ i
de første to runder var jeg godt stil-
let, men alligevel føltes det lidt som
”make or break” for min turnering.
1-0.

4. runde

Thybo – Rasmussen 1–0
Andersen – Hansen 1–0
Ochsner – Brondt 1–0
Bjerre – Haubro 1–0
Chatalbashev – Nielsen 1–0

Stillingen i toppen:
1. Andersen 3.
2-5. Thybo, Rasmussen,
Ochsner og Haubro 2½.

Der blev spillet få remiser i Svend-
borg, og 4. runde var exceptionel på
to måder: eneste runde uden remi-
ser, og så vandt hvid samtlige partier.
Generelt har hvid en klar plusscore i

Jesper Thybo. Foto: Thomas Vestergård.
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stormesterturneringer, men ind-
imellem har sort været fint med i
nogle af de stærkeste turneringer.Al-
lerede underVM-matchen i London
for to år siden, havde Sergej Karjakin
nogle interessante betragtninger om
det psykologiske spil mellem hvid og
sort, da han var indkaldt som gæste-
kommentator til matchen mellem
Carlsen og Caruana. Karjakin sagde
blandt andet, at det ikke var sikkert,
at det var en fordel at have hvid i en
tæt match.
Hvis man trækker 4. runde ud

af regnskabet, så blev det kun en
kneben sejr til hvid på 14-13 over
sort …
4. runde var resultatmæssigt den

ultimative runde, men der blev tur-
neringen igennem kæmpet som
sjældent set. Reglen med, at der ikke
må tilbydes remis før træk 30, har
naturligvis en positiv effekt på re-
misprocenten, men det har naturlig-
vis også noget at gøre med spillernes
indstilling. Årets DM-felt bestod af
stridsmænd.
Allan Stig fik ingen hjælp fra klub-

kammeraten Jesper Thybo, der
vandt et langt og hårdt parti. Da
samtidig Mads Andersen besejrede
Sune Berg, overtog Skanderborgs
førstemand føringen.
Før turneringen ville det være

oplagt, hvis Bjørn Ochsner tillod sig
at rette blikket mod stormesternor-
men på seks point. De indledende
remiser mod Mads Andersen, Sune
Berg og Allan Stig kan på ingen
måde have ødelagt hans forhånd-
skalkule på, hvad der skulle til for at
opfylde kravet. Før start har han for-
mentlig også udset sig partiet mod
Nicolai Brondt som ét, der helst
skulle ende med en pind. Det gik
også Bjørns vej, da han kombinerede
sig ind i springerslutspil med en
merbonde. Men i en oplagt vundet
stilling trådte Bjørn forkert, Nicolai
fik remisen mellem hænderne, men
han ofrede ukorrekt en springer for
at få en ustoppelig fribonde. Bjørn
tog springeren og fik selv en af sine
bønder i mål trækket efter Nicolai.

Jonas Bjerre fik rettet lidt op med
en gevinst overMartin Haubro. Tid-
ligt ofrede Jonas en kvalitet til gen-
gæld for et par aktive løbere. Martin
kom aldrig rigtig tilbage i partiet,
selv om der flere gange var visse
chancer for at udfordre Jonas mere,
end det blev tilfældet. Jonas talte om,
at han har behov for at spille meget.
Sådan er det med de unge spillere
anno 2020. De spiller gerne meget,
og de spiller sig i form, mens ældre
spillere helst vil have pauser ind-
imellem. Corona-pausen har dog
ikke gavnet de ældre på bekostning
af de unge.
Jens Ove Fries forsvarede sig med

Gammelindisk. Det var den åbning
som Bent Larsen skrev om i sin skak-
skoleserie ”Solide åbninger”. Måske
JOFN alligevel er blevet for påvirket
af den gamle mesters åbningsideer
på det seneste. Chatalbashev gik di-
rekte ind i hovedvarianten, hvor hvid
har meget svært ved at gøre noget
forkert. Sort står solidt, men har
vanskeligt ved at foretage sig noget
aktivt. Da Jens Ove åbnede sin stil-
lingmed f7-f5, fulgte fire tvungne af-
bytninger, hvorefter han bare stod til
tab, og da han allerede i første træk
efter afbytningerne begik en grov
fejl, var det helt slut.

Jesper Thybo (2573)
Allan Stig Rasmussen (2559)

Sort trækker.

49... f5! 50. g5 Tg4+?

50... f6! holder remis.
51. Kh3 Tf4
Nu er 51...f6 for sent. Efter 52. f3!

Tg1 53. Kh2 tvinges tårnet væk fra g-
linjen, hvorefter 54. g6 vinder.
52. h5 Txf2 53. h6!
Hvid konstruerer en elegant måde

at vinde på.
53... Tf3+ 54. Kg2 Tf4 55. h7 Th4

56. g6! fxg6 57. Ta8
En tematisk afvikling. Sort må

give tårnet, men det er håbløst her.
57... Kd6 58. h8D Txh8 59. Txh8

Kc5 60. Ta8 Kb5 61. Kf3 a5 62. Ke3
Kb4 63. Kd4 a4 64. Tb8+ Ka3 65.
Kc3 Ka2 66. Tg8, opgivet.
1-0.

Mads Andersen (2577)
Sune Berg Hansen (2557)
Engelsk / A28

Efter en lang corona-periode uden
skakturneringer var DM 2020 en fed
mulighed for at få spillet en stærk,
lukket gruppe. Jeg kom ind til turne-
ringen som ratingfavorit, men det
var svært at være sikker på, hvor god
form jeg ville være i efter så lang en
periode uden seriøs skak med lang
betænkningstid.
Jeg havde nået at spille to Skak-

liga-partier (det ene med hvid mod
Sune) samt syv Bundesliga-partier i
september, hvor det var blevet til

Mads Andersen
kommenterer
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magre otte remiser og et enkelt ne-
derlag, så mit mål inden DM var
først og fremmest at vinde et parti
for første gang i et halvt år! Det kla-
rede jeg i runde 3 mod Boris, så nu
var ambitionerne opjusteret til at
vinde nok partier til at vinde DM!
1. c4
Det spillede jeg også mod Sune i

Skakligaen en måned tidligere.
1... e5 2. Sc3 Sf6 3. Sf3 Sc6 4.

e4!?
Her afviger jeg fra vores tidligere

parti, som fortsatte 4. g3 d5. Mit
træk forhindrer d7-d5 meget effek-
tivt og er blevet spillet en del gange
af rigtig stærke spillere de seneste par
år. Det ser måske lidt fjollet ud fri-
villigt at lave et stort hul på d4, men
hvids argument er, at man kan spille
rundt om det felt, og at man er godt
tilfreds med at have en terrænover-
vægt i centrum.
4... Lb4
4... Lc5 5. Sxe5! Sxe5 6. d4 er hvids

idé, hvis sort prøver at tage fuld kon-
trol over d4 med det samme.
5. d3 d6 6. h3!?
Relativt sjældent. Trækket kæm-

per indirekte for d4, da sort nu er
forhindret i at spille Lg4 og bytte f3-
springeren.
6. a3 Lc5 7. b4 Lb6 8. Sa4 har væ-

ret det mest populære på topplan, og
sort vælger numellem 8... Ld4 og 8...
Lg4.
6... a6
Nu kan sort undgå at miste sin

sortfeltede løber, hvis jeg spiller
samme plan med a3-b4 som i kom-
mentaren ovenfor.
7. Le2 h6!?
Dette forvirrede mig lidt. I mine

forberedelser rokerede sort, før han
begyndte at spille bondetræk, så jeg
undredemig over, hvorfor Sune ikke
gjorde det samme. Det virkede
usandsynligt for mig, at han var
bange for et kongeangreb med g2-
g4, så måske håbede han i stedet på
selv at kunne angribe med g7-g5,
hvis jeg rokerede (sådan et angreb
tager meget til i styrke, når mod-
standeren har svækket kongestillin-

gen med h2-h3 eller h7-h6).
8. Le3
Jeg venter derfor lidt med rokade.
8... Lxc3+!? 9. bxc3 Se7
Gør klar til c6 og Sg6. Sorts struk-

tur er meget solid, og det er svært for
hvid at udnytte løberparret og ter-
rænfordelen. Men begge dele er alli-
gevel meget dejlige at have.

10. a4!
Tager endnu mere terræn. Nu bli-

ver strukturen på dronningfløjen
meget gunstig for mig.
Jeg overvejede også 10.c5 for at

slippe af med dobbeltbonden, men
efter 10... Sg6 11. cxd6 cxd6 er sort
klar til d6-d5, og sorts stilling virker
enormt sund. 12. c4 kan besvares
med 12... b5!
10... Sg6
10...a5 var logisk, med planen b7-

b6 for at lukke dronningfløjen ned,
men 11. c5! var problemet. Indsky-
delsen af a4-a5 er tydeligt god for
hvid efter 11... Sg6 12. cxd6 cxd6 13.
c4!, da sort mangler bruddet med
b7-b5, og jeg kan udnytte sorts svage
felter i b-linjen.
11. a5
Så langt så godt. Dronningfløjen

er fastlagt, og det er tid til at spille i
centrum.
11... 0-0 12. Dd2 c6 13. 0-0 De7
13... d5?! var logisk, men efter 14.

exd5 cxd5 15. d4! åbner spillet op, og
mit løberpar bliver rigtig stærkt. b7-
bonden kan også pludselig blive en
alvorlig svaghed.
14. Tfe1 Le6 15. Dc2

Det ser måske lidt fjollet ud at
flytte dronningen igen,men idéen er,
at jeg gerne vil spille d3-d4 på et
tidspunkt, så jeg bliver nødt til at
dække e4-bonden. Man kunne selv-
følgelig spørge, om jeg så ikke burde
have stillet den på c2 i første om-
gang. Min begrundelse var, at jeg
syntes, den var mere effektiv mod ...
d6-d5 på d2. Med tårnet på e1 og
dronningen på e7 er det ikke så stort
et issue længere, så det gav mening
at flytte den igen.
15... Tac8 16. d4 c5
Sune holder stillingen lukket mod

løberparret, men tillader mig at tage
endnu mere terræn.
17. d5 Ld7 18. Sd2!
Giver mig muligheden Lg4, hvis

han flytter f6-springeren. Sd2 skal
via f1-g3-f5.
18... Sh7 19. Lg4
Bytter den “dårlige” løber. Jeg

kunne også have overvejet at be-
holde så mange brikker på brættet
som muligt og prøve at sige, at min
terrænfordel gør det svært for sort at
manøvrere. Jeg tænkte dog dels, at
en plan som Tc7 fulgt af Lc8 for at
overdække b7-bonden, så rimelig li-
getil ud, og samtidig kunne sort jo
hele tiden overveje f7-f5-bruddet.
Den mulighed får han ikke nu.
19... Lxg4 20. hxg4 Dh4 21. f3 h5
Bryder min stærke kongefløjs-

struktur op, og minder mig om, at
f7-f5 kunne komme på et tidspunkt.
22. gxh5 Dxh5 23. Sf1 Dh4 24.

Tab1 Tc7

25. Df2!
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Det er svært at komme videre
uden dronningafbytning, da sorts
dronning er enormt aktiv på konge-
fløjen. Efter afbytningen har jeg der-
imod dels terrænfordel, og dels er
alle mine brikker mere aktive end
hans.
25... Dxf2+ 26. Kxf2 Td8 27. g4?
Dette er nok en temmelig alvorlig

fejl, da det nu bliver rigtig svært at
bryde igennem.
27. g3! med idéen f4 og evt. f5 for

at tage endnu mere terræn var nok
en bedre mulighed, men jeg kunne
ikke lide, at min f1-springer ser lidt
dum ud. Det bør dog ikke være det
store problem, og den kan komme
med igen via d2-f3. Hvids stilling er
formentlig strategisk vundet.
En anden mulighed var 27. Sg3

Se7 (27... f6 28. Sf5 og 28... Se7? taber
til 29. Lxc5! – et tema der også op-
stod og blev misset af begge parter i
partiet) 28. Sf5 Sxf5 29. exf5 bør også
være rigtig godt, men sådan noget
var ikke helt oplagt for mig under
partiet. Jeg ville gerne kunne slå til-
bage med g-bonden.
27... f6 28. Sg3 Se7 29. Sf5

29… g5?
Misser noget taktisk! Efter 29... g6!

30. Sg3 ville sort stadig være på hæ-
lene, men det ville være meget svært
at bryde igennem. Det var dette, jeg
havde forventet,men nu fik jeg i ste-
det en gylden mulighed (30. Lxc5
Sc8! og sort holder sammen på det
hele.)
30. Th1?

Misser muligheden!
30. Lxc5! med idéen 30... Sxf5 (el-

ler 30... dxc5 31. d6) 31. Lb6! ville
have vundet afgørende materiale på
stedet.
30... Sxf5 31. gxf5 Tg7
Det er sandsynligvis ikkemuligt at

bryde igennem her,men det er nemt
at styrke stillingen over de næste par
træk, op mod træk 40.
32. Th6 Tdd7 33. Kg3 Tdf7 34.

Tb6 Td7 35. Kg4 Kf7 36. Lf2
Jeg så ikke rigtig nogen plan,med-

mindre han spillede Sf8 og tillod et
offer på c5. Enmulighed kunne være
at prøve at trænge indmed Kh5, Tg6
og måske endda Kh6,men man risi-
kerer selv at gå mat på den måde, og
computeren er ikke imponeret. Min
plan var derfor at vente indtil træk
40 og så overveje, om jeg kunne for-
søge sådan en plan.
36... Ke7 37. Tg6 Kf7
37... Txg6?? 38. fxg6 Sf8 39. g7 ville

være for meget at håbe på ...
38. Th6 Sf8?
Han tillader offeret. Jeg havde et

par minutter tilbage på klokken, og
jeg var i tvivl, om det var et forsøg på
at provokere mig, så han kunne få
gevinstchancer med den ekstra offi-
cer. Han havde dog simpelthen mis-
set idéen, og efter at have brugt min
resterende tid, konkluderede jeg
også, at offeret så enormt godt ud, og
at der i hvert fald ikke var nogen
chancer for, at jeg skulle stå dårligst.

39. Lxc5!
Be-Bop-A-Lula! Fuld fart frem

uden at se sig tilbage!
39... dxc5 40. Tbxf6+ Kg8
Træk 40 var nået, og jeg havde nu

tid til at overveje, hvordan det vandt.
41. Th5?!
Fejler egentlig ikke noget, men

ikke det mest direkte.
41. Te6! Sxe6 42.fxe6 Td8 43. Kf5

ser ud til bare at vinde. Fribønderne
i centrum støttet af kongen er helt
ustoppelige. Jeg var dog ikke helt sik-
ker og turde derfor ikke spille med så
meget stil. Efter 43... Tf8+ 44. Kxe5
Txf3 45. d6 g4 46. d7 Td3 ligner det
for eksempel, at sort har stoppet
bønderne og har sin egen fribonde,
men hvid har det eventyrlige 47.
Tg6! der afgør på stedet.
41... Tdf7 42. Td6!
Eneste gevinst, men også logisk

nok. Jeg kan ikke tillade springeren
at komme til f6.
42... Td7
Efter 42... Sd7 43. Thh6! er jeg klar

til at spille f5-f6 og invadere med
kongen.
43. Tb6
43. Te6 var igen flot, men tekst-

trækket er lige så stærkt.
43... Kf7 44. f6 Tg8 45. Kf5 Ke8

46. Kxe5?!
Gør det lidt sværere end det behø-

ver at være.
Nu havde 46. Te6+! bare været

god teknik, da jeg vinder e5-bonden
uden at han får noget modspil. Efter
46... Sxe6 47. dxe6 vinder jeg tårnet
tilbage med det samme.
46... g4 47. fxg4 Txg4 48. Kf5 Tg1
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49. e5 Tf1+
Det er lidt irriterende, at han nu

kan give skakker og have lidt mod-
spil på 1. række, men så længe jeg
passer på, er fribønderne stadig af-
gørende.
50. Kg4 Tc7 51. Th8
51. Te6+ var endnu en gang

stærkt!
51... Tg1+ 52. Kf3 Tf1+ 53. Kg4

Tg1+ 54. Kf3 Tf1+ 55. Kg3 Tf5 56.
Te6+ Kf7 57. Kg4 Tf1 58. Td6
58. d6 var en flot løsning, som jeg

helt overså. Mit træk vinder dog
også.
58... Tg1+ 59. Kf3 Tc8 60. Th6
Gør klar til e5-e6.
60... Te8 61. e6+ Sxe6 62. Td7+,

opgivet.
Min første sejr mod Sune i et parti

med lang betænkningstid! Jeg havde
blot slået ham en enkelt gang tidli-
gere – i hurtigskak i DM-omkampen
2016 i Svendborg!
1-0.

5. runde

Hansen – Chatalbashev 0–1
Rasmussen – Andersen 1–0
Brondt – Thybo 1–0
Haubro – Ochsner ½–½
Nielsen – Bjerre 0–1

Stillingen i toppen:
1. Rasmussen 3½.
2-5. Andersen, Haubro,
Chatalbashev og Ochsner 3.

En ny kamprunde. Synd med be-
grænsningen af tilskuere, selv om
der reelt kom flere til at kigge på,
eftersom kandidatklassen begyndte.
Alan Stig kunne igen påføre sig

”den gule førertrøje”, da han tildelte
Mads Andersen det første nederlag.
Mads forsvarede sig med Meraner,
og partiet var længe i balance, men
Allan Stig havde hele tiden de bedste
muligheder, og dem forfulgte han
ihærdigt.
Jens Ove Fries spiller sin egen

form for skak. Han har jo tidligere i

Skakbladet forklaret læserne om sine
systemer. Men den ”genuiske grov-
hed” han forsøgte sig mod Jonas
Bjerre var formentlig en tand for
meget: 1. d4 Sf6 2. Sc3 d5 3. e3 c5. 4.
Sge2 Sc6 5. Sf4 e6 6. g4. Jonas lod sin
konge klæbe til e8, og da JOFN uagt-
somt rokerede kort, kombinerede
Jonas sig til en bonde og en reelt
vundet stilling efter 11 træk. Jonas
kom dermed på 2½ point og var nu

kun ét point fra førstepladsen. Han
var i den grad tilbage i kampen om
mesterskabet.
Sune Berg Hansen har spillet i

landsholdsklassen siden 1992. Han
har aldrig tabt ret mange partier:
”Jeg har i hvert fald aldrig tidligere
tabt tre partier i træk i DM,” sagde
Sune. Faktisk har han kun en gang
tidligere tabt tre partier, nemlig ved
DM i 2003.

Boris Chatalbashev (med ryggen til) tildelte Sune Berg Hansen det tredje nederlag i
træk. Foto: Claus Marcussen.

På grund af corona-epidemien var det var småt med tilskuere i Svendborg.
Foto: Thomas Vestergård.
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Chatalbashev spillede en ret usæd-
vanlig udgave af Pirc’ Forsvar uden
udvikling af Lf8 til g7. Sune gik hårdt
på med bondeoffer og lang rokade,
men noget angreb fik han ikke gang
i, og stillingen var både skæv og
spændende. Bulgareren fik en klar
fordel og holdt fast, og op mod træk
40 gik det helt galt for Sune.Med sej-
ren bragte Boris sig i spil til mester-
skabet, kun et halvt efter Allan Stig.

IM’erne Martin Haubro og Bjørn
Ochsner spillede remis og undgik
dermed at spolere hinandens mulig-
heder for en GM-norm. Begge havde
nu tre point og manglede således tre
point i de sidste fire runder. Selv om
midtspillet var meget kompliceret,
lykkedes det begge spillere at spille
forholdsvis præcist. Bjørn havde et
enkelt moment, hvor han kunne
have fået klar fordel. I stedet tillod
han en række afbytninger, der førte
til et remisslutspil, hvor han ikke
kunne udbygge sin lille fordel.

Nicolai Brondt havde allerede vist, at
han kunne meget mere end mange
andre vindere af kandidatklassen.
Det kom til at gå ud over Jesper
Thybo: ”Det er min første storme-
sterskalp,” konstaterede en tilfreds
Brondt, der med to point i den grad

holdt IM-normkravet indenfor ræk-
kevidde.

Allan Stig Rasmussen (2559)
Mads Andersen (2577)

Sort trækker.
Hvid har længe presset i en optisk

lidt bedre stilling, og nu kommer be-
lønningen.
51... Sd6?
51... Sc5 52. Lxc5+ Txc5 er nok

bare remis, selv om hvid har en su-
per springer. Det er svært at komme
op med en plan for hvid, og løberen
er rigtig god til at forsvare i den på-
gældende stilling.
52. Se5

Vinder en bonde.
52... Tc1 53. Sxg6+ Ke8 54. Te2!
Den er også gal på e6.
54... Sf5?!
54... Tb1! medmodspil skulle prø-

ves.
55. Txe6+ Kd7 56. Sf8+ Kc8 57.

Ke4
Hvid spiller på mat. 57. Te8+ Kb7

58. Se6 vandt let.
57... Sxg3+ 58. Kd5 Lxf4?
58... Td1 måtte forsøges.
59. Te8+ Kb7 60. Se6

De hvide officerer arbejder fantas-
tisk sammen om den afsluttende
kongejagt.
60... Tf1 61. Te7+ Ka8 62. Kc6 Lb8

63. Te8 Tf7 64. Le5 Sf5 65. Txb8+

Nicolai Kvist Brondt.
Foto: Claus Marcussen.

Med gevinsten over Mads Andersen troede mange, at Allan Stig Rasmussen var i
færd med at genvinde DM. Men nederlaget satte åbenbart skub i Andersen, for
han sluttede med 3½ i de sidste fire runder. Foto: Claus Marcussen.
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Ka7 66. Te8, opgivet.
1-0.

Den allerførste gang

Efter godt halvandet års ventetid bag
de corona-tilduggede ruder, så var
det endelig blevet tid til, at jeg kunne
få min debut i landsholdsklassen.
Halvandet år der – siden min sejr i
kandidatklassen – bl.a. havde budt
på en ratingnedgang på ca. 100 og
med en optakt, der hed et halvt point
ud af de seneste fire partier.
Ikke just gode odds i en næsten re-

kordstærk landholdsklasse. 0 point i
landholdsklassen? Ja, det skulle ikke
være første gang, det var sket.
Jeg følte mig heldigvis ret godt

spillende, og efter en fin remis mod
GM Jonas Bjerre i 3. runde, var den
dårlige optakt heldigvis røget i glem-
mebogen. I 5. runde skulle jeg så
have en anden ung stormester, da jeg
skulle have hvid mod GM Jesper
Thybo.

Nicolai Kvist Brondt (2226)
Jesper Thybo (2573)
Moderne Forsvar / A42

1. d4
Jeg havde forsøgt at forberedemig

bredt, da jeg havde en idé om, at Jes-
per nok ville forsøge at overraske
mig relativt hurtigt i åbningen.
1... g6
At hans mission skulle lykkes alle-

rede i træk 1, var dog ikke planen.
2. c4
Efter 1… g6 kan åbningen bl.a.

både blive hollandsk,Grünfeld, Kon-
geindisk og Benoni. Så på de næste
træk brugte jeg en del dyrebar tid for
ikke at blive drevet ud på alt for
ukendte territorier.
2... Lg7 3. Sf3 d6 4. Sc3 Sd7 5. e4

e5
5... Sgf6 er et enkelt eksempel på

nogle af sorts muligheder. Her vil vi
ryge over i en form for Kongeindisk.
Efter teksttrækket er vi ovre i Mo-

derne Forsvar.
6. Le2
Jeg har tidligere haft vanskeligt

ved at finde et godt setup mod Mo-
derne Forsvar. Så på den måde gav
Jespers åbningsvalg god mening.
For et par år siden havde jeg dog

brugt noget tid på Moderne. Min
konklusion var, at hvid kommer til
at stå ret behageligt, hvis han blot
ikke spiller d5, f.eks.: 6. d5 Se7 7. Le2
0-0 8. 0-0 f5 9. Sg5 Sf6 og sorts åb-
ningsspil har givet god mening,
selvom hvid måske objektivt har
gode muligheder for fordel.
6... Se7 7. 0-0 0-0 8. Te1 h6 9. Lf1
Sorts eneste bondebrud mod det

store hvide centrum er enten c5 eller
f5.
Min strategi var derfor at forbe-

rede mig bedst muligt på de to brud.
Min plan var derfor at sætte tårnene

på e- og d-linjen.
9... f5
Her brugte jeg en del tid på at

finde ud af, om jeg skulle spille dxe5,
exf5 eller noget helt tredje.
10. dxe5
10. exf5 Sxf5 11. dxe5 Sxe5 12.

Sxe5 Lxe5, og jeg har strukturelt op-
nået det, jeg gerne ville: Åbnet cen-
trum, så der er nemmere adgang til
den lidt svage sorte konge. Sort har
dog fået alt for aktive brikker i pro-
cessen, så det skulle jeg ikke nyde no-
get af.
Eller 10. b3 exd4 11. Sxd4 Se5, he-

sten på d7 går til c6, og sort er igen
rimelig aktiv.
10... dxe5
10... Sxe5 11. Sxe5 dxe5 12. Le3, og

hvid står dejlig bekvemt.
11. b3
Efter en længere tænkepause fandt

jeg ud af, at min løber skulle til b2
(evt. a3).Herfra peger den ind på e5,
der efter exf5 hurtigt kan blive svag.

Nicolai Kvist Brondt
kommenterer

Nicolai Brondt fik sin første stormesterskalp, da han besejrede Jesper Thybo.
Foto: Claus Marcussen.
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Derudover dækker det også det
svage d4-felt.
11... b6
11... c6 er et normalt træk i så-

danne stillinger. Sort vil gerne holde
styr på d5-feltet og give dronningen
mulighed for at komme med f.eks.
via c7 og a5. 12. La3, og sort har re-
lativt store problemer. En simpel va-
riant: 12... Te8 13. exf5 Sxf5 14. Se4
med klar fordel.
12. Lb2 Lb7 13. De2

Jeg syntes allerede her, at det var
svært at finde gode træk for sort.
13. Dc2!? var min første idé. Jeg

blev dog bange for varianter, hvor
sort slår på f3, som ville tvinge mig
til at spille gxf3 og svække min
konge. Med damen på e2 så var der
bedre muligheder for at kunne spille
exf5 og herefter lægge pres på e5-
bonden. 13... Sc5 14. exf5 (14. Tad1
og hvid står stadig godt.) 14... Lxf3
er uklart.
13... c5
Sorts plan er at skrue en springer

fast på d4, hvilket altid er rart. Ulem-
pen er, at hvid får det samme på d5.
13... De8, hvis sort forsøger at ud-

vikle sit tårn og dronning normalt,
så møder han stadig problemer: 14.
Tad1 Td8 15. Sd5 Df7 16. exf5 Sxf5
17. Sxe5, og hvid har klar fordel.
14. Sd5
14. Tad1 Sc6.
14... Sc6 15. Tad1 Tf7
På det logiske 15... Sd4 havde jeg

regnet med følgende: 16. Sxd4 cxd4
17. f4! Bonden på d4 bliver under-

mineret. Derudover så er det en for-
del for hvid at få åbnet centrum, da
den sorte konge er blevet svækket ef-
ter h6 og g6. 17... fxe4 18. Dxe4, hvid
truer både på g6 og fxe5. 18... Txf4
19. Dxg6 Lxd5 20. cxd5 Df6, efter
både Dg3 og Dxf6 står hvid bedre
pga. de stærke løbere.
16. Td2
Jeg havde som sagt brugt relativt

meget tid i åbningen, så jeg prøvede
at lave hurtige træk, som forbedrede
min stilling. Ideen med Td2 var, at
jeg hurtigt ville kunne doble i enten
e- eller d-linjen. Og måske skulle
dronningen også til d1 på et tids-
punkt.
16. g3 med planen Lh3 eller Lg2

havde været bedre. Jeg var dog me-
get bange for at svække min konge,
og jeg kunne heller ikke overskue,
ommin f4-ressource efter Sd4 stadig
fungerede. Så det regnede jeg ikke vi-
dere på. Computeren har dog en sød
variant. 16... Sd4 17. Sxd4 cxd4 18. f4
Lxd5 19. cxd5 exf4 20. Lxd4 fxg3 21.
Lxg7 gxh2+ 22. Kh1 Kxg7 23. e5,
hvid har ofret sin kongestilling og to
bønder, men de forbundne fribøn-
der i centrum får sorts stilling til at
brase sammen.
16… Tc8
16... f4! og computeren siger lige

spil. Jeg havde ikke skænket det en
tanke under partiet.Men det er selv-
følgelig en dejlig radikal måde at
holde hvid fra at spille f4 efter Sd4.
17. g3 Sd4 18. Sxd4 cxd4 19. Lg2 er
uklart.
17. Ted1 De8

17... Sd4!? 18. Sxd4 cxd4 19. f4, ef-
ter min omplacering af tårnene er f4
ikke så klart mere: 19... fxe4 20.Dxe4
Txf4 21. Dxg6 Lxd5 22. cxd5 Df6 23.
Dxf6 Txf6. Hvid har en lille fordel
efter 19. exf5 Txf5 20. g3, men sort
er helt klart med i partiet.
18. Sh4
Den idé havde jeg luret på i lang

tid. Springeren lægger pres på både
g6 og f5.
18... f4
18... Sd4 19. Lxd4 cxd4 20. Sxg6

vurderede jeg til at være godt for
hvid, selvom jeg selvfølgelig er ked af
at aflevere min sortfeltede løber.
Computeren giver følgende variant:
20... Sf6 21. exf5 Sxd5 22. cxd5 Txf5
23. Sh4 Tf4 24. g3 Txh4 25. gxh4
Dg6+ 26. Lg2 Lxd5, og sort har spil
for kvaliteten.
18... Kh7 Her havde jeg regnet

med følgende variant: 19. exf5 gxf5
20. Sxf5 Txf5 21. De4 Dg6 (21... Se7
22. Db1 Lxd5 23. Txd5 Sf8 24. Ld3
og vinder) 22. Ld3 Tcf8 23. Se3 med
afgørende fordel.
19. Dg4
Sorts stilling er ved at krakelere.
Jeg var bange for, at han kunne få

et farligt angreb efter 19. Sxg6 f3 20.
gxf3,men hvid har ingen problemer.
19... Sd4 20. Dxg6 Tc6 21. Dh5

Sf6 22. Sxf6+ Tcxf6
Jeg har vundet en bonde og er sta-

dig i kontrol takket være dronningen
og hesten på randen af brættet.
23. Ld3 Dc6
23... Tf8 24. Dxe8 Txe8 25. Lxd4

cxd4 26. b4, og hvid har klar fordel.
24. Lxd4 exd4 25. e5
Jeg var nærmest lykkelig for ende-

lig at få aktiveret min hvidfeltede lø-
ber.
25... Te6 26. Te1 Tfe7 27. Tde2

De8 28. Df5 Lh8
28...Txe5 29. Dh7+ Kf7 30. Lg6+

Kf8 31. Lxe8 Txe2 32. Txe2 Txe2 33.
Kf1, og hvid vinder.
29. Dg4+ Tg7 30. Dxf4 Dh5 31.

Df5 De8 32. Dh3
32. f4 var egentlig min plan,men i

tidnøden så jeg spøgelser. 32... Tf7
33. Dh3 Txf4
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Efter 34. Dg3+ vinder hvid selv-
følgelig bare et tårn.
32... Tee7 33. f4 Dh5

Uret tikker, hjertet banker ... Så
her gik jeg lidt i panik og så alle mu-
lige mærkelige varianter. F.eks.
troede jeg, at sort truede med at slå
g2, så derfor spillede jeg:
34. Le4 Lxe4 35. Txe4 d3
Med computeren slået til er skak

nemt. Med lav tid og høj puls, så
følte jeg, at jeg var ved at smide min
første stormesterskalp ud til småt
brændbart.
36. Dxd3
Jeg besluttede mig for at give min

ellers gode hest på h4. Til gengæld
syntes jeg, at det lignede, at mine e-
og f-bønder ville afgøre partiet i ste-
det for.
36... Dxh4 37. f5 Dg5 38. Df3 Tef7

39. Tf4 Kh7 40. e6 Tf8
Efter noget frisk luft og en frisk

kop kaffe kunne jeg i ro ogmag finde
gevinsten:
41. f6 Tg6 42. e7 Tfxf6 43. Txf6,

opgivet.
Det var min første sejr mod en

stormester. Det blev fejret om afte-
nen i hotellets udmærkede højrebs-
buffet. Det blev dog desværre kun til
den ene stormesterskalp (og høj-
rebsbuffet).
Efter otte runder havde jeg fået

samlet 3 point sammen og med en
sejr i sidste runde over GM Boris
Chatalbashev kunne jeg have lavet
min første IM-norm. Det var jeg på
trods af en god åbning dog aldrig

rigtig i nærheden af. Jeg må også
indrømme, at der ikke var meget
benzin tilbage efter syv hårde runder,
og en ”halv fridag” mod GM Mads
Andersen.
Det ændrede dog ikke på, at jeg

stadig var i glimrende humør over
min debut.
Det er sgu en fed oplevelse at spille

i landsholdsklassen mod de store
drenge. Så det håber jeg da, at jeg kan
gøre mig fortjent til igen.
1-0.

6. runde

Thybo – Haubro 0–1
Andersen – Brondt 1–0
Hansen – Rasmussen 0–1
Ochsner – Nielsen 1–0
Chatalbashev – Bjerre ½–½

Stillingen i toppen:
1. Rasmussen 4½.
2-4. Andersen, Haubro
og Ochsner 4.

“Jesus Christ,” kom det lavmælt fra
Sune Berg Hansen, mens han fol-
dede sin partiliste sammen. Turne-
ringsleder Steen Juul Mortensen
kunne ikke undgå at høre den stille
selverkendelse. Det kørte ligesom
ikke på skinner for den erfarne stor-
mester.

Endnu en gang blev Sune Berg pres-
set på tiden, og som i flere af de fo-
regående runder, brød han sammen
umiddelbart før træk 40.
Jeg tror ikke, at der er ret mange,

der vil påstå, at Sune ligner en, der er
i dårlig fysisk form. Så derfor lyder
Sunes forklaring på den sjældne
stribe af nederlag plausibel: ”Det har
måske noget at gøremed alder (Sune
er 49 år, red.). Man bliver nødt til at
forberede sig mod de unge, og når
man så har gjort det, er energien helt
væk, når man så skal spille.”
Allan Stig stillede sig op med h6

og g5 mod Sunes italiener. Det blev
et strategisk parti, hvor Allan Stig i
tidnøden forsøgte sig på kongefløjen.
Op mod tidskontrollen kunne Sune
have taget en trækgentagelse, men
han valgte berettiget at gå efter ge-
vinsten. Et par alvorlige fejl umid-
delbart herefter kostede partiet
prompte.
Med sejren fastholdt Allan Stig fø-

ringen. På ”uglebørsen”var hans ak-
tier hastigt på vej i nordgående ret-
ning. Han havde generelt også spil-
let godt og energisk. Det resterende
program – Chatalbashev, Brondt og
Haubro – virkede ikke uoverkom-
meligt. I sidegangene talte vi om, at
han var ”sikker” på at ende på
mindst en delt førsteplads… Elo be-
stemmer over ratingtallene, men
ikke partiernes udfald.
Det så meget overbevisende ud,

det Mads Andersen leverede mod
Nicolai Brondt. Mads selv var dog
ikke så imponeret: ”Det var en åb-
ningsforberedelse, som gav klar for-
del,” fortalte han. For os andre døde-
lige, virkede hans angreb modNico-
lais konge imponerende.
Bjørn Ochsner fortsatte sin vej

mod normen, da han besejrede
JOFN uden at bruge megen energi. I
en lige stilling mistede Bjørn ellers
grebet i et enkelt træk, hvor Jens Ove
kunne have fået klar fordel ved at
spille g4. Jens Ove spillede først g4
trækket senere, og da var det tabs-
trækket! Kunne Bjørn score to point
i de sidste tre runder, ville han opnå

Sune Berg Hansen.
Foto: Claus Marcussen.
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sin GM-norm nr. 2. De tre reste-
rende modstandere: Bjerre, Chatal-
bashev og Thybo – alle stormestre!
Jesper Thybomistede chancen for

at blive danmarksmester for første
gang, da han tabte til Martin Hau-
bro. Jesper kom klart bedst fra land
og havde længe fordel, men da den
er ved at forsvinde, pressede han for
hårdt på. Martin fik afviklet til et let
vundet slutspil.
Jesper Thybo havde selverkendelse

nok til at sige: ”Mod de folk, hvor jeg
var favorit, fik jeg simpelt hen for
lidt ud af det, fordi jeg tog alt for
store chancer. Jeg skulle nok have
været lidt mere afventende. Det må
være læren til næste gang. Til gen-
gæld scorede jeg fint mod storme-
strene. Ligesom Jonas vil jeg gerne
spille mange kampe. Allerhelst 130-
140 stykker, som jeg gjorde sidste år
… Nåh, men jeg skal nok komme
igen,” lovede Jesper.
For Martin var ”Mission GM-

norm”stadig i spil. Kravet var dog to
point i de sidste tre runder mod
Mads Andersen, Sune Berg Hansen
og Allan Stig Rasmussen … Ikke
umuligt, men svært.
Partiet mellem Chatalbashev og

Bjerre var både dagens længste og
rundens eneste remisparti. Boris
havde hele tiden et lille tryk, og få

træk før tidskontrollen vandt han en
bonde. Med et par samlede fribøn-
der så det meget lovende ud for ham,
men da han skubbede den ene frem
for tidligt, lykkedes det for Jonas at
finde en forsvarsressource.

Sune Berg Hansen (2557)
Allan Stig Rasmussen (2559)

Hvid trækker.

En tilspidset situation. Sort har satset
kraftigt på en offensiv på kongeflø-
jen, men han er ved at være kørt fast
og sidder tilbage med dårlig struktur
og svage felter.
38. Lc1?
Hvid fejler i tidnøden. Muligt var

38. Sf5 Td7 39. Dc2, men allerbedst

38. c4!, der forhindrer sorts dynami-
ske break ... c4. Sort kan prøve for-
skellige ting, men hvid står klart
bedst.
38... c4! 39. bxc4?!
En fejl kommer sjældent alene. 39.

Sh2 kunne stadig holde sammen på
det hele.
39... Lc5! 40. Sf5? Sxf2 41. Opgi-

vet.

0-1.

Jesper Thybo (2573)
Martin Haubro (2423)

Hvid trækker.

Stillingen er i balance, men hvid vil
vinde. Det eneste break er g4. Det er
dog ikke uden risiko at spille træk-
ket.
39. g4!? f4 40. Ld2?!
Men det her er en strammer. 40.

Lxf4 Dxf4 41.Dxd8med lige stilling.
40... Le7 41. g5?
Nu ryger der materiale.

Den tidligere mangeårige DSU-formand Steen Juul Mortensen var endnu en gang
turneringsleder. Foto: Claus Marcussen.
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41... Lxg5 42. La5 Db7!
Gendrivelsen og formentlig det,

som hvid havde overset. 42... De7?
43. Lxd8 Dxd8 44. Dxc6 vandt for
hvid.
43. Dxb7+ Sxb7 44. Lc7 Ke8 45.

Ke2 Lxh6 46. Le5 Sd8 47. Kf3 Sf7
48. Lxf4 Lxf4 49. Kxf4 Ke7
Sort vinder let.
50. Ke3 Sg5 51. Lc8 Se6 52. Lb7

Kd7 53. f4 Sg7 54. Kd3 h5 55. La6
h4 56. Opgivet.
0-1.

7. runde

Rasmussen – Chatalbashev 0–1
Brondt – Hansen ½–½
Haubro – Andersen 0–1
Nielsen – Thybo 0–1
Bjerre – Ochsner 1–0

Stillingen i toppen:
1. Andersen 5.
2-3. Chatalbashev og
Rasmussen 4½.
4-6. Bjerre, Haubro og
Ochsner 4.

Tilskuerne – fra DSU’s livekom-
mentering og den alternative på
Bornholm – blev endnu en gang
budt på spændende og seværdig
skak. I forreste ende af feltet var der

atter skiftedag.
Mads Andersen spillede Caro-

KannmodMartin Haubro.Det viste
sig at være et klogt valg. Mads
nævnte noget om et Donchenko-
parti, han havde studeret. Martin
gled tilsyneladende ind i en stilling,
der ikke passede ham. Han forsøgte
et bondeoffer, men det gav ikke
rigtig noget.Mads afsluttede klinisk.
GM-normen var endnu ikke
forsvundet for Haubro, men nu
krævede det gevinster mod først
Sune Berg og derefter Allan Stig!
Andersen kunne kun være tilfreds

med rundens øvrige resultater. Allan
Stig kom farendemod Chatalbashev,
der igen spillede sin afventende vari-
ant af Pirc. Danmarksmesteren kom
med både g2-g4-g5 og f2-f4, men
bulgareren fik blokeret videre frem-
stød og slog klassisk kontra på den
anden fløj.
Trods nederlag var Allan Stig med

det resterende program in mente
stadig i spil til at hjemtage en ny
DM-titel.
Jonas Bjerre meldte sig ind i DM-

kampen med en gevinst over
klubkammeraten Bjørn Ochsner.
Jonas kom bedst ud af spanieren,
men længe var stillingen spilbar og
holdbar for Bjørn, indtil han traf en
skæbnesvanger beslutning og tog en
”forgiftet” kvalitet.
Det var Ochsners første nederlag

og et gevaldigt tilbageslag i hans
kamp for at få en GM-norm. Nu var
kravet gevinster mod Chatalbashev
og Thybo.
I partiet mod Jens Ove Fries var

Jesper Thybo villig til at gå ind i 1. d4
d5 2. Sc3 Sf6 3. e3, men Jens Ove af-
veg og spillede i stedet 3. Lf4. Stillin-
gen var en lille smule bedre for
JOFN, men da han ikke fik elimine-
ret en gigantspringer i centrum i
tide, scorede Thybo et trøstmål.
Gevinsten gav Thybo blod på tan-

den. I løbet af aftenen udfordrede
han KSUs tidligere formand og nu-
værende juniorleder Sigfred Haubro
til bordtennis. Ungdommeligt over-
mod?Måske,men en aldersfordel på

næsten 40 år i favør for Thybo. Selv
om der var mørkt over bordet, og
nettet var slidt, kunne Ballerup
Bordtennis’ gamle divisionsspiller
mest: ”Jeg vandt 4-0, og vi spillede til
21 i alle sæt. I bordtennis er vores ra-
tingtal nok det omvendte af, hvad de
er i skak,” sagde Sigfred med et til-
fredst glimt i øjet.
Trøstmål var også det eneste Sune

Berg Hansen kunne jagte efter fire
nederlag på stribe. Trøstscoringen
var på vej mod Nicolai Brondt, men
i en kompliceret stilling, hvor flere
brikker hang, overså Sune en bonde-
gevinst. I stedet var slutspillet dødt
remis. Det kunne Brondt være gla-
dest for, for han fastholdt dermed
chancen for en IM-norm.
Mads Andersen spurgte forundret

Nicolai Brondt: ”Fik du remis, stod
du ikke elendigt?” Det var Brondt
helt enig i. Sune Berg var da også ret
utilfreds: ”Når man ikke kan vinde
sådan noget, så skal man ikke gøre
sig håb om at score mange point.”
Sune havde nu 2 af 7. Modløsheden
lyste ud af den rutinerede lands-
holdsspiller.

Allan Stig Rasmussen (2559)
Boris Chatalbashev (2522)
Pirc’ Forsvar / B 07

1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. Le3
c6 5. f3 b5 6. g4
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Boris Chatalbashev.
Foto: Thomas Vestergård.

Boris Chatalbashev
kommenterer
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Selv om Allan Stig indtil nu havde
spillet fremragende, så bildte jeg mig
ind, at jeg havde chancer i dette
parti. Hvorfor?Mest fordi jeg kender
ham som en principiel spiller, der
muligvis ville gå efter en tveægget
variant mod Pirc. De opståede stil-
linger er ret komplekse, både taktisk
og strategisk, så det var vanskeligt at
forestille sig, at partiet ville ende re-
mis. Well, man kunne måske sige, at
en mere forsigtig variant ville være
et bedre valg for en førende spiller.
Men det er netop derfor, at Allan Stig
allerede har vundet fire danske me-
sterskaber – han er ikke bange for
nogen, og han spiller altid på ge-
vinst! Generelt er det måden at gøre
det på – ikke ved at spille sikkert. Re-
spekt.
6… Lg7 7. Dd2 h5
Efter dette træk er Hvid frataget et

direkte angrebmed Lh6, h2-h4 osv. I
princippet er det fint for sort, men
det sker på bekostning af nogle
tempi. Som altid i sådanne situatio-
ner, står det åbne spørgsmål tilbage:
Hvad er vigtigst?
8. g5 Sfd7 9. f4 Sb6 10. b3
For mig ser 10. Sf3 mere naturligt

ud, skønt sort stadig har 10… d5,
der kæmper om de hvide felter og
med Sc4 som en mulighed i fremti-
den.
10... 0-0
Jeg var ikke overbevist om, hvil-

ken af to planer jeg skulle anvende –
enten denmed d5 eller b4 fulgt af c5,
da sort efter 10. b3 har pres på den
lange diagonal. Mulige varianter er:
10... d5 11. Lg2 b4 12. Sce2 dxe4

13. Lxe4 Le6!? efterfulgt af Ld5, igen
for at kæmpe om de hvide felter eller
13… Sd5.
Eller 10... b4 11. Sce2 c5 12. Lg2

Lb7 13. Sh3.
I begge tilfælde med uklart spil.
11. Sf3 d5?!
Eftersom sort allerede har rokeret,

må den anden plan være bedre: 11...
b4 12. Se2 c5 13. Lg2 Lb7 (fianchet-
toløbere er monstre; 13… Sc6!?) 14.
Sh4 Sc6 (14... cxd4 15. Lxd4 e5) 15.
0-0-0!? Stillingen forbliver meget

uklar, fordi begge parter har så
mange muligheder for begge parter
… Hvis du ikke forstår det, så tænk
ikke på det, jeg forstår det egentlig
heller ikke!
12. Ld3?!
En nyhed, men ikke en god en af

slagsen.
12. e5! Ideen er, at Sort efter roka-

den måske er mere sårbar overfor et
direkte angreb. Kongefløjen ser luk-
ket ud, men efter f.eks. 12… Lg4 13.
Sh4 e6 14. Se2 kan hvid forberede et
ubehageligt offer på h5 med Sg3, h3
og Le2.
12... b4 13. Se2 c5!
Hvids centrum er nu alvorligt ry-

stet.
14. e5 c4 15. bxc4 dxc4 16. Le4

Sd5
16... c3 17. Dc1 Sd5 18. a3 Sc6

med lille sort fordel var endnu
bedre.
17. Sg3 e6 18. a3 c3
18... b3!?
19. Df2 La6?!
Fastholder hvids konge i centrum,

men løberen fjerner sig fra forsvaret
af det mulige fremtidige brud med
f4-f5. Bedre 19… Sc6.
20. Sh4 Sc6 21. axb4 Lc4?!
21... Scxb4.

22. Lc1?
En utrolig fejl. Hvid var tvunget til

at gøre noget på kongefløjen; der er
ikke engang grund til at regne på det.
Nu er der bare det, at efter Sc6-e7,
eksisterer denne mulighed ikke
længere – i stedet bliver han revet i
stykker på dronningfløjen,mens han

stadig har kongen i centrum …Mit
gæt er, at Allan blev så optaget af de
to mulige ofre på h5 og g6,
som ikke rigtig fungerer, og derfor

ikke bemærkede det pæne d6-felt,
som han skulle have sigtet imod.
22. f5! exf5 23. Shxf5 Scxb4 (23...

gxf5? 24. Dxf5 Te8 25. Dh7+ Kf8 26.
Sf5) 24. Sd6 Dc7, og hvid står bedst,
men stillingen er stadig kompleks:
25. Sxc4 Dxc4 26. Ta5!
22... Sce7 23. La3
Bag denne løbermanøvre lå ideen

om at fjerne den fra den hængende
position på e3 og i stedet skabe pro-
blemer for springeren på e7med b4-
b5. Men langskuddet bliver ikke til
noget …
23… Tb8 24. b5 Txb5 25. Df3

25… Db6!
Forbereder et offer med fuldkom-

men kontrol over de sorte felter.
26. Lc5 Txc5 27. dxc5 Dxc5 28.

Df2 Db4
Hvid kan ikke gøre noget imod

Tb8, Sc6, Lf8-c5. Hans næste træk
tillader endda, at det kommer endnu
hurtigere. Men det er faktisk forbi.
29. Dxa7 Sc6 30. Df2 Tb8 31. Df3

Sd4 32. Dd1 Dc5 33. Sf3 Sxc2+ 34.
Dxc2
Eller 34. Lxc2 De3+ 35. Se2 Sxf4.
34... De3+ 35. Kd1
35. Se2 Tb2.
35... Lb3 36. Opgivet.
Well, et dårligt parti af min mod-

stander, der senere skrev, at han
manglede energi henimod slutnin-
gen af turneringen. Jeg tror så afgjort
på ham, når man også tager hans
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næste parti mod Nicolai i betragt-
ning … Jeg var i den sammenhæng
ikke bedre, da jeg allerede i næste
runde blev bragt ned på jorden efter
dårligt spil.
Dette års DM endte som et blod-

bad, og det var ikke nemt for de æl-
dre spillere, f.eks. mig selv.
Alligevel var turneringen både in-

teressant og underholdende. Et pri-
vilegium at være en del af det. Ly-
kønskninger herfra til bådeMads og
Bjørn!
0-1.

Jonas Bjerre (2559)
Bjørn Møller Ochsner (2482)
Spansk / C76

Efter en noget sløj start med ½ af 3
var jeg kommet nogenlunde tilbage i
turneringen og lå inden 7. runde
midt i feltet med 50 %.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4.

La4 d6 5. c3 Ld7 6. d4 g6 7. 0-0 Lg7
8. h3 Sf6 9. Te1 0-0 10. Lc2!
Undgår 10. Sbd2 exd4 11.cxd4

Sb4.
10... Sh5
Kendte jeg ikke.

11.a4!?
Med ideen Sa3 til c4, nu behøver

jeg ikke at sætte min løber på e3 for
at udvikle springeren.
11... Dc8 12. Sa3 Kh8 13. Sc4 b5

14. Se3 exd4 15. cxd4 Sb4 16. axb5
Lxb5

17. Ta3!?
Jeg havde ikke så meget imod at

give min hvidfeltede løber, da jeg har
god kontrol over de sorte felter og et
vigtigt felt på c3 til enten tårn eller
løber.
17... Sxc2 18. Dxc2 Db7 19. Tc3

Tac8 20. Ld2?
20. Sg4! er langt mere præcist 20...

Tfe8 21. Lh6 eller 21. Sh6 med afgø-
rende fordel.
20... Sf6 21. Sg4 Sxg4 22. hxg4

c5 23. dxc5
23. d5! var mere overbevisende, da

sorts hvidfeltede løber nu er dårlig.
Fortsættelsen jeg valgte, giver der-
imod løberen et godt felt på e6.
23... dxc5 24. e5 Ld7 25. Tc4 Le6

26. Tf4 Tfd8 27. Lc3 h6 28. Sd2
Truer Se4 til f6 eller d6.
28... g5

29. Tf5?
Meget fristende, men faktisk ret

dårligt. 29. Ta4! For eksempel 29... c4
30. f3 Tc6 31. Taa1 (31. Se4 Db3!)
med klar hvid fordel.
29... Dd7 30. Te3
30. f4 er ikke overbevisende: 30...

Dd3! 31. Dxd3 Txd3 32. fxg5 Tg3
med modspil.
30... Te8 31. Th3 Lxf5?
31... Kg8! Hvid er faktisk lidt stuck

her, jeg havde misset, at
A) 32. f4 er muligt, men efter 32...

Tcd8 33. Kh2 (33. fxg5? Lxf5 34. gxf5
Lxe5 og sort vinder) 33... Lxf5 34.
gxf5 gxf4 35. e6 Dd5 er stillingen
langt fra klar;
B) 32. Se4 ikke virker pga. 32...

Lxf5 33. gxf5 Tcd8! med klar sort
fordel.
32. gxf5 Dd5 33. e6 f6

34. Lxf6! Lxf6 35. Txh6+ Kg8 36.
Txf6 Tf8? 37. Tg6+ Kh8 38. Dc3+,
opgivet.
Et vigtigt parti der gav mig for-

håbninger om at ende normalt i tur-
neringen. Desværre spillede jeg tur-
neringens for mit vedkommende
dårligste parti i 8. runde og endte på
skuffende 50%.Heldigvis er der kun
et halvt år til næste DM!
1-0.

Martin Haubro (2423)
Mads Andersen (2577)
Caro-Kann / B12

Jonas Bjerre
kommenterer

Mads Andersen
kommenterer
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Martin havde indtil nu overrasket
meget positivt i turneringen, og vi lå
begge på 4/6 point. I de sidste tre
runder skulle han bruge 2 point for
at score GM-norm, mens jeg skulle
bruge så mange som muligt for at
vinde DM. Så der var klart lagt op til
et kampparti!
1. e4 c6
Forhåbentlig en smule overra-

skende. Caro-Kann spillede jeg, da
jeg var 10-12 år gammel, og jeg
havde derfor knap 10 partier med
det i basen.Disse havde han nok ikke
bidt det store mærke i. Jeg havde dog
også spillet det to gange måneden
forinden i Bundesligaen, så det kan
ikke være kommet totalt bag på ham.
2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. h4 h5 5. Ld3

Lxd3 6. Dxd3 Da5+
Tre runder forinden spillede

Brondt 6... e6 mod Bjørn. Der fort-
satte 7. Lg5, og nu er 7... Da5+ ikke
nær så smart efter 8. Sd2.Ved at give
skakken med det samme får hvid
ikke lov at opnå det samme setup, da
springeren kommer til at stå i vejen
for løberen.
7. Sd2 e6 8. Se2
8. Sgf3 er hovedtrækket, somMar-

tin havde spillet før. Jeg havde dog
også kigget på 8. Se2, som også er
spillet en del.
8... Se7 9. 0-0

9… Da6!
God timing, da dronningen ikke

har noget godt felt at gå hen til.
Efter 9... Sf5 10. Sf3 Da6 11. Dd1!

kan hvid fortsætte c3, g3, Kg2 med
en harmonisk stilling.

10. c4 Sf5 11. g3 c5
Så langt fulgte vi et Donchenko-

parti, hvor han vandt meget overbe-
visende som sort ved at fortsætte
med Sc6 og Td8. Dette vidste jeg
godt under partiet, og jeg havde det
allerede som lidt bedre for sort i min
fil.
12. b4!?

Martin fornemmer, at han bliver
nødt til at ændre trenden i partiet, så
jeg ikke kan spille mine nemme ud-
viklingstræk og få en meget behage-
lig stilling. Bondeofferet er utvivl-
somt den rigtige beslutning og for-
tjener et udråbstegn. Det efterføl-
gende spørgsmålstegn er derimod
for tidsforbruget – han brugte over
45 minutter på trækket, hvilket sæt-
ter ham under betydeligt tidspres i
resten af partiet.
12. b3 Sc6 var Gusain – Don-

chenko, Aeroflot 2017.
12... cxb4 13. Lb2 Sc6 14. a3
Hvid åbner linjer på dronningflø-

jen, mens jeg ikke er færdigudviklet,
ogmin dronning står pludselig klod-
set i skudlinjen for hvids tårn.
14... dxc4
Jeg brugte en del tid heromkring

for at prøve at finde en løsning, hvor
jeg i det mindste holdt fast i en lille
positionel fordel og fik udviklet
mine brikker. Det virker dog til, at
hvid har ressourcer nok til at kunne
komplicere spillet, ligegyldigt hvad
jeg gør.
14... Sa5 15. Tfc1 Tc8 var en anden

mulighed, men efter 16. Df3 står
mine brikker meget klodset i a-lin-

jen, og det kan blive meget ubehage-
ligt, hvis han får åbnet centrum, in-
den jeg får rokeret.
15. Sxc4 Td8

16. Tfd1?
Dette er for langsomt.
16. axb4 var det naturlige træk og

også hvids bedste. Efter 16... Db5 17.
Sc3 (På 17. Tfb1 havde jeg planlagt
17... a6 med idéen 18. Sc3 Sxb4.
Dette er dog også ret uklart efter 19.
Dxf5! Dxc4 20. Df3) 17... Dxb4 skal
hvid nok forsøge:
A) Jeg havde fokuseret på 18. La3,

som ser ud til at fange sorts dron-
ning. Jeg har dog
A1) 18... Db3?! kunne jeg heller

ikke se en gendrivelse af, men hvid
har nok ressourcer efter det stærke
19. Ld6! (19. Tfb1? Txd4! skulle være
idéen. Springeren dækker dronnin-
gen efter 20. Dxd4 Sfxd4);
A2) 18... Txd4! 19.Dxd4 Sfxd4 20.

Lxb4 Lxb4 og med to bønder for
kvaliteten og ingen svagheder, står
sort klart bedst.
B) 18. d5! b5 19. Sd6+ med store

komplikationer, som computeren
mener ender i lige spil.
16... Db5
Jeg var glad for at kunne spille

dette. Jeg får en noget bedre version
end efter 16. axb4 Db5.
16... b5!? var en anden interessant

mulighed, som jeg helt missede. Sort
ser også her ud til at stå klart bedst.
Hvid skal nok prøve at åbne cen-
trum og skabe komplikationer med
f.eks. 17. Sd6+ Lxd6 18. exd6 Txd6
19. axb4 Db6 20. d5!?
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17. axb4
Det er selvfølgelig vigtigt at be-

mærke, at jeg dækker dronningen ef-
ter 17. Sd6+? Sxd6!
17... Lxb4 18. Sf4!?
Taber en bonde mere, men det

virker som den rigtige idé at prøve at
forstyrre sort, inden jeg får rokeret i
ro og fred.

18... Scxd4!
Den jyske skakskole er glad for

gratisbønder!
Min første intention var at kalde

hvids bluff med 18... 0-0 19. d5 exd5
20. Dxf5 dxc4, da jeg kan nu kan
lukke hans løber ned med c4-c3,
men efter 21. Sxh5 er det overhove-
det ikke klart! Hvid truer Sf6+ med
evig skak, og efter 21... Se7 22. Dg5
har han masser af spil mod min
konge, og det kan f.eks. blive rigtig
ubehageligt, hvis han får åbnet dia-
gonalen med e5-e6.
19. Lxd4 Sxd4
19... Txd4? ville tabe materiale ef-

ter 20. Sd6+! Sxd6,man blev nødt til
at dække dronningen, men nu ryger
tårnet: 21. Dxd4.
20. Tac1
Nu var min dronning dækket af

d4-springeren efter 20. Sd6+ Lxd6,
og jeg ender med en sund ekstra-
bonde og en vundet stilling efter 21.
Dxd4 Lc7 22. Dxa7 Txd1+ 23. Txd1
0-0.
20. Sxe6 fxe6 21. Dg6+ var ikke så

skræmmende, da hvid ikke har flere
skakker efter 21... Kf8, og jeg er klar
til at skubbe hans dronning væk

med Th6.
20... 0-0!
Jeg giver gerne h5-bonden for at

få rokeret. Ekstrabønderne på dron-
ningfløjen er rigeligt til at vinde, hvis
jeg bare kan forhindre ham i at få for
meget initiativ.
21. Sxh5 Dd5 22. De3 Lc5

23. Sd2!
Jeg truede en afdækker, og 23.

Dg5? gik ikke pga. 23... Sf3+.
23... f6?
Smider objektivt det meste af for-

delen væk. Jeg havde set hans fort-
sættelse, men havde undervurderet
hans ressourcer i den stilling, der
kommer.
23... Le7! holdt hvids initiativ un-

der kontrol.
24. Se4!
24. exf6? Dxh5 var pointen med

f6.
24... Lb6 25. Shxf6+! gxf6 26.

Sxf6+ Txf6 27. Dg5+ Kh7 28. Dxf6
Det var denne stilling, jeg havde

set, da jeg spillede 23... f6, og jeg reg-
nede med, at det var nærmest vun-
det for sort. Jeg sad med omkring
otte minutter mod hans tre, men
fandt nu ud af, at det ikke var så sim-
pelt, som jeg havde troet.
28... Td7!
Spillet med to minutter på uret,

men utvivlsomt den rigtige beslut-
ning at bruge tiden og forstå stillin-
gen lidt bedre. Trækket forhindrer
alle skakker.
28... Dxe5? var min intention på

afstand, men slutspillet er endda
klart bedst for hvid efter 29. Dxe5

Sf3+ 30. Kg2 Sxe5 31. Txd8 Lxd8 32.
Td1! fulgt af f4 og Td7+. Men selv
uden denne ressource var slutspillet
også bare uklart. Hvids bønder løber
hurtigt frem og skaber modspil, og
sorts bønder på dronningfløjen føles
frygteligt langsomme.
29. h5
29. Tc8 Tg7! var den vigtige pointe

med Td7. Hvids angreb går i stå, og
nu er det hans konge, der kommer
under beskydning.
29... De4
Dækker mod Dg6+, men kostede

yderligere to minutter, så jeg nu var
alvorligt presset på tiden.
30. Tc8?!
Den afgørende fejl, men det er

svært at kritisere Martin for at stille
en meget tricky fælde i gensidig tid-
nød. Det var nødvendigt at dække
tredje række med det meget lidt
oplagte 30. Tc3!!, hvorefter sort har
masser af træk, som computeren alle
vurderer som 0.00.

30... Tg7!
Jeg troede først, at jeg bare vandt

med 30... Sf3+?, men det er lige om-
vendt efter 31.Dxf3! Dxf3 32. Txd7+
Kh6 33. Th8+. Dette nåede jeg hel-
digvis at spotte, men jeg troede fak-
tisk, at han bare gav evig skak med
tårnene ... ! Jeg var dog heller ikke til-
freds med remis, så jeg undgik dette!
33... Kg5 34. Tg7+! (34. Tg8+ Kh6
35. Th8+ var evigskakken, jeg så.)
34... Kf5 35. Tf8+ vinder dronningen
og partiet.
31. h6

Skakbladet nr.4-FINAL-for print:Layout 1  17/11/20  10:22  Side 26



Kampskak! • 27

31… Txg3+!
Et flot træk, men også totalt nød-

vendigt.
31... Sf3+? 32. Kh1! Sh4+ 33. f3

vandt for hvid.
32. fxg3 Sf3+!
Jeg må være ærlig at sige, at jeg

endnu ikke havde set, præcis hvor-
dan det vandt, men jeg blev nødt til
at rykke, inden jeg tabte på tid.
32... Sf5+ var en anden måde at

vinde på, men det er ikke nemt at
overskue i tidnød. Varianten fort-
sætter 33. Kh2 De2+ 34. Kh3 Dh5+
35.Dh4! (35. Kg2 Se3+ er nemt) 35...
Dxd1!! Uden dette træk vinder hvid.
Nu vinder sort, fordi hvid ikke har
nogen gode skakker! (35... Sxh4? 36.
Td7+ Kg6 37. Tg8+ Kf5 38. g4+ ville
vinde dronningen.) 36. Th8+ Kxh8
37. Df6+ Kh7. Hvid løber efterhån-
den tør for skakker efter 38. Df7+
Kxh6 39. Dxe6+ Kg7 40. Df6+ Kg8
41. De6+ Kh8, og springeren kan
snart gå imellem.
33. Kg2

33… Sg5+!

Eneste gevinst. Jeg havde endnu
ikke set nøgletrækket, men kunne
ikke se andre træk, der gav mening.
33... Sh4+? 34. Kh3 vinder for

hvid.
33... Sg1+ 34. Kh2 De2+ 35. Kh1

Dh5+ 36. Dh4 Df3+ 37. Kh2 er kun
evig skak.
34. Kf1 Dh1+
Eneste skak, og eneste træk, der

ikke taber.
35. Ke2

35… Dh5+!!
Eneste måde at vinde! Trækket er

svært at se, da det virker mere logisk
at give en skak tættere på hans
konge, men det er enormt vigtigt, at
tårnet på d1 er truet, så han ikke kan
flygte til d3 eller f1. d2-feltet er ikke
tilgængeligt for kongen pga. gaflen
Se4+.
36. Kd3
Desperation. 36. Ke1 La5+! var

den vigtige pointe. De to skakker fra
randen på h5 og a5 er helt afgørende.
Hvids konge kan aldrig stå på d2 el-
ler f2 pga. gaflen på e4. 37. Td2
Lxd2+ 38. Kf1 Dd1+ 39. Kg2 De2+
vandt relativt simpelt: 40. Df2 (Eller
40. Kh1 Dh5+ 41. Kg2 Dh3+ 42. Kf2
Se4+) 40... Dxf2+ 41. Kxf2 Kxh6, og
fribønderne endte alligevel med at
blive afgørende!
36... Dxd1+ 37. Kc4 Dc2+ 38. Kb4

Db2+
Jeg gav en ekstra skak for at

komme tættere på træk 40 og spare
lidt tid op.
39. Ka4
39. Kc4 undgik direkte mat, men

tabte også efter 39... Dc2+ 40. Kb4
a5+ 41. Ka3 Lc5+ 42. Txc5 Dxc5+,
og jeg kan skakke min dronning til
g6, hvor den dækker truslerne Dg7
og Dxg5.
39... Da2+ 40. Kb4 a5+
40... La5+ var et enkelt træk hur-

tigere: 41. Kb5 a6+ 42. Kc5 Dd5mat.
Teksttrækket er dog også forceret

mat: 41. Kc3 (41. Kb5 Db3mat) 41...
Se4+ 42. Kd3 Dd2+ 43. Kxe4 De3
mat.
41. Opgivet.
0-1.

8. runde

Thybo – Bjerre 1–0
Andersen – Nielsen 1–0
Hansen – Haubro 1–0
Rasmussen – Brondt ½–½
Chatalbashev – Ochsner 0–1

Stillingen i toppen:
1. Andersen 6.
2-3. Rasmussen og Ochsner 5.
4-5. Thybo og Chatalbashev 4½.

Terningerne rullede igen stormester
Andersens vej. Men han sørgede nu
selv for et gunstigt udfald ved at be-
sejre Jens Ove Fries Nielsen. Inden

Jonas Buhl Bjerre.
Foto: Claus Marcussen.
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sidste runde udbyggede den 25-årige
stormester Andersen sit forspring til
et helt point. I en katalaner fik han
en bekvem stilling.Det var lidt op ad
bakke for JOFN. Ikke meget, men
lidt, og han nåede ikke helt op, før
han blev skubbet nedad igen. Om-
kring træk 40 fikMads opstillet fryg-
telige trusler mod den sorte konge.
Nicolai Kvist Brondt kæmpede

bravt for sin normchancemodAllan
Stig. Før partiet ville de færreste have
troet på Brondt, men han var nær-
mere sejren end stormesteren. Jets-
mark-spilleren fik et tårnslutspil
med løberparmod springer og løber.
Man kunne måske regne med en vis
stormestereffekt, men gevinsten var
af meget luftig karakter. Senere var
et ligefarvet løberslutspil dødt remis.
Men se hvad der skete:

Allan Stig Rasmussen (2559)
Nicolai Kvist Brondt (2241)

38. Lf4?? Lb6+??
Nicolai Brondt: ”Jeg var kun foku-

seret på at holde remis, så jeg så ikke
løbergevinsten.”
Sort vinder løberen med 38…

d4+ 39. Ke4 f5+.
Efter Lb6+ sad Allan Stig med ho-

vedet begravet i hænderne i lang tid.
Han havde formentlig opdaget lø-
bertabet, men han slap med skræk-
ken. Nu blev partiet remis, men DM
var pludselig ikke længere på de ras-
mussenske hænder.Han skulle vinde
overMartin Haubro, samtidig skulle

Mads Andersen tabe, før en om-
kamp ville blive en realitet.
Boris Chatalbashev blev sendt ud

på sidelinjen i kampen omDM-gul-
det. Til gengæld fastholdt Bjørn
Ochsner med sin gevinst over bulga-
reren stadig chancen for både GM-
norm og DM-guld. Man kan måske
mene, at Bjørn havde ligget og puttet
sig i feltet. Han havde ikke været
fremme og få vind på næsen,men på
den anden side, så var han klar til at
rykke frem til udbryderen Mads A.,
da hovedfeltet stod stille. Det gælder
om at kende sin besøgelsestid.
Danmarks to yngste stormestre

udkæmpede en flot dyst, som den
fem år ældre Thybo trak sig sejrrigt
ud af. Dermed forsvandt mulighe-
den for at kåre alletiders yngste dan-
marksmester – i år. Hvis DM spilles
i påsken næste år, og Jonas deltager,
vil han endnu ikke være fyldt 17.
Curt Hansen blev DM i en alder af
18 år, så Jonas har faktisk to chancer!
Landstræner Sune Berg Hansen

fik sig et længe ventet trøstmål. Det
gjorde han ved at ødelægge Martin
Haubros chance for en stormester-
norm. I en italiener fik Martin ellers
en stilling, der lå godt til ham med
angrebsmuligheder på kongefløjen.
Martin fik ikke placeret sine brikker
optimalt, og pludselig blev angrebs-
brik for angrebsbrik skubbet tilbage
af Sune.

Sune Berg Hansen (2557)
Martin Haubro (2423)

Hvid trækker.

Sort er helt bundet op og nærmest
i træktvang.Hvid vinder ved at akti-
vere den eneste officer, der ikke laver
noget.
57. Kf3 Lc7 58. Kg4 Sd7 59. Kh5

Tf8
Sort må gøre et eller andet, ellers

kommer Kg6.
60. Txf8 Sxf8 61. Kh6
Men det hjalp ikke, nu truer Kg7.
61... Sa5 62. Sxa5+ Lxa5 63. Lc5
Springeren er fanget.
63... Lb6 64. Lxf8 Lxf2 65. g4,

opgivet.
1-0.

Boris Chatalbashev (2522)
Bjørn Møller Ochsner (2482)
Dronninggambit / D30

1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. c4 e6 4. Lg5
dxc4 5. Da4+ Sbd7 6. e4
Efter teksttrækket var jeg reelt

“out of book”. Det burde ikke
komme som en stor overraskelse, da
Boris fra tid til anden spiller 4. Lg5-
varianten, og endda med 6. e4 én
gang før, men ok – efter en lang og
hård turnering var jeg også begyndt
at skrue en smule ned for forbere-
delserne for at gemme energien til
selve partierne. 6. e3 er ret triviel ud-
ligning for sort: 6... Le7 7. Lxc4 0-0
(truer Sb6) 8. Le2 h6 9. Lh4 c5.
6... c6
6... Le7 er et fint og meget natur-

ligt træk, men netop fordi det er så
naturligt, regnede jeg det for mere
sandsynligt, at Boris var godt forbe-
redt her. Han kan være ekstremt far-
lig i de tilfælde, hvilket man f.eks. så
i partiet mod Jonas.
7. Dxc4

Bjørn Møller Ochsner
kommenterer

Skakbladet nr.4-FINAL-for print:Layout 1  17/11/20  10:22  Side 28



Kampskak! • 29

7... e5!?
Pointen med mit forrige træk.

Sort skal bryde i centrum for at få
plads til brikkerne.
7... h6 8. Lxf6 Sxf6 9. Ld3 med

kompensation for løberparret, men
nok ikke mere.
8. dxe5 Sxe5 9. Sxe5 Da5+ 10.

Sc3 Dxe5 11. f4
Et nødvendigt ”dobbelttræk”, der

dækker løberen og vinder et tempo
på sorts dronning, hvilket forhindrer
Le6 osv.med nem udvikling. Til gen-
gæld svækker det felterne omkring
den hvide konge.
11... Dc5
Sort er bagud i udvikling og sid-

der overfor et faretruende bonde-
centrum; men det er sværere end
som så at udnytte disse forhold for
hvid.
12. e5?!

Alt for direkte. Sort skal spille
præcist, men kan i så fald sætte hvid
under stort pres:
12... Sg4! 13. Dxc5 Lxc5 14. Se4

Lb4+ 15. Ke2 Lf5! 16. Sg3 Le6
Den flotte springer på e4 er fjer-

net, løberen på g5 er lukket ude af
hvids egne bønder, og sidst men ikke
mindst er hvids konge overraskende
ukomfortabel på e2, hvor den lukker
af for Lf1 og dermed Th1.
17. a3!

17... Lf8!
Spillet efter 17 minutters betænk-

ningstid ud af mine 30 resterende
minutter. Pointen er grundlæggende,
at sorts strategisk altoverskyggende
plan – brud i centrum med ... f6/h6
og ... g5 – lige nøjagtig fungerer tak-
tisk.
17... La5 tillader, at hvids springer

lander på d6, men computeren er
uimponeret. 18. Se4 Lb6 19. Sd6+?
(19. Lh4) 19... Kd7 – igen fulgt af ...
f6 og ... g5, der totalt underminerer
den underudviklede hvide spillers
centrum.Computeren giver allerede
afgørende fordel for sort, trods lige
materiale.
17... Le7? 18. Lxe7 Kxe7 19. h3 Sh6

20. Ke3! fulgt af Le2 osv. med lige
spil.
18. h3 f6! 19. Lh4
19.exf6 Sxf6 med klar sort fordel.
19... Sxe5!
Pointen med 17... Lf8.
20. fxe5 g5 21. Se4 gxh4 22.

Sxf6+ Ke7 23. Td1

Sort har løberpar og markant ud-
viklingsforspring. Med bedre tid på
uret havde gevinsten herfra været
forholdsvis triviel,men tidnøden var
allerede sat ind.
23... Lh6!
23... Lg7? 24. Td4 og nu er det

bedste ifølge computeren 24... Lh6!
24. Td4 Lg5 25. Se4 Lc1 26. Sc5

Tad8 27. Sxe6 Kxe6 28. Txh4

Sort har tilladt et uligefarvet lø-
berslutspil, men med to tårnpar på
brættet og gigantisk sort initiativ
ville det være urimeligt at kalde det
remisagtigt. Der er snarere tale om et
midtspil, hvor uligefarvede løbere
som bekendt giver gode angrebs-
chancer.
28... Lxb2?
28... Thf8 29. Txh7 Td2+ 30. Ke1

Tf4 med afgørende matangreb!
28... b5!? vinder endda også. Poin-

ten er at forhindre Th4-b4xb7, som i
partiet.
29. Tb4! Lxa3 30. Txb7
Sort taber for mange bønder til at
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kunne spille på gevinst i et eventuelt
slutspil, mens et succesfuldt matan-
greb nu kræver høj præcision
30... Kxe5?
30... Thf8! 31. Tc7 Kxe5 32. Txc6

Analysediagram

32... Kd4!! Den eneste gevinstplan.
33. g4 Lc5! 34. g5 Tde8+ 35. Kd1 Tf2
36. Tg1 Td8!! og Ke3+ og Lb4/a3 kan
ikke meningsfuldt forhindres.
31. Txa7?
31. g4! og hvid holder skindet på

næsen.
31... Lb4?!
Ser lovende ud, men computeren

holder sammen på det for hvid.
31... Lc5 32. Ta5 Td5! fulgt af Tf8,

Kd6 og afgørende angreb.
32. g4 Td2+ 33. Kf3 Tf8+ 34. Kg3

Lc5 35. Ta5??
35. Txh7 Lf2+ 36. Kh2 Le3+ 37.

Kg3 Lf4+ 38. Kh4 og hvid er ok.
35... Kd6 36. Lg2 Lf2+ 37. Kh2

37... Ld4

37... Le3! Se 38. Kg3.
38. Tf5
38. Kg3 var et bedre forsvar. Sort

skal finde 38... Lf2+ 39. Kh2 Le3!! 40.
Te1 (40. Tf5 Lf4+ 41. Kg1 Txf5 42.
gxf5 c5 og sort vinder) 40... Ld4!! 41.
Tf5 Ta8 fulgt af Taa2, og hvid taber
løberen!
38... Le5+ 39. Kg1 Ta8 40. Txe5,

og hvid overskred betænkningsti-
den.
0-1.

For mig var DMmeget op og ned. Et
af lyspunkterne var følgende parti
mod Jonas:

Jesper Thybo (2573)
Jonas Bjerre Buhl (2559)
Engelsk /A35

1. c4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 g6 4. e3
Sf6 5. d4 cxd4 6. exd4
Åbningen er en meget teoretisk

variant i Engelsk.
6... d5 7. cxd5 Sxd5 8. Db3 Sxc3

9. Lc4
Sort kan ikke beholde springeren,

fordi Lxf7 kommer.
9... e6 10. bxc3 Ld7 11. Le2 Sa5

12. Db1 Lg7 13. La3
Stopper midlertidigt sorts rokade.
13... Lf8 14. Lb4 Lc6 15. 0-0 Ld6

16. Td1
16. Se5 var nok en anelse mere

præcist at starte med, men så skal
man også være klar til at ofre e5-
bonden efter 16... Lxe5 17. dxe5 Dg5
18. f3 Dxe5, hvilket er godt for hvid,
men ikke virkede så klart under
kampen.
16... 0-0 17. Se5 Tc8 18. Lxd6

Dxd6 19. Db4 Dc7
19... Dxb4? 20. cxb4, og springe-

ren er fanget på a5.
20. c4
En typisk stilling med hængebøn-

der er opstået.
Sort håber på at bønderne bliver

svage, hvorimod hvid håber på, at de
kan bruges til at skabe dynamiske
muligheder med enten c5 eller d5.
20... b6 21. Db2?!
Upræcist, da det tillader tekst-

trækket.
Efter 21. Tac1 står hvid nok lidt

bedre, men det er ikke det store.

21... La4! 22. Tdc1 De7?!
22... Sc6! var trækket. Sort vil me-

get gerne bytte springerne, da hvid
så mister de taktiske muligheder.
Stillingen er nogenlunde lige efter
23. Sf3 (23. Sg4?! f5!).
23. c5! Tb8?
En stor fejl, da det tillader c6.
23... Sc6! var stadig muligt. Sort

taber dog en bonde, så forståeligt at
sort ikke spiller det. Men det var ve-
jen frem, og sort er OK i følgende va-
riant: 24. cxb6 Sxe5 25. dxe5 axb6 26.
Dxb6 Da3.

Jesper Thybo
kommenterer
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24. c6! Tbc8 25. Sd7
Hvid vinder nu en kvalitet.
25. d5! var endnu stærkere, men

jeg havde misset 28. Dd4 i varianten
25... exd5 26. Sd7 Txc6 27. Sxf8 Dxf8
28. Dd4! Hvid står til gevinst, da
sorts brikker er elendige.
25... Lxc6
Sort kan ikke nå at flytte tårnet

pga. 25... Tfd8 26. d5! fulgt af Sf6.
26. Sxf8 Txf8 27. Dd2
Prøver at aktivere dronningen,

men 27. Tc3! giver klar fordel.
27... Td8 28. Df4 Dd6!
Sort er ikke så bange for slutspil-

let.
29. Dg5
Holder damerne.
29... Td7
29... Dxd4!?, som jeg ikke troede

var godt grundet Td1, men sort har
30. Td1 Td5!
30. h4 Kg7 31. De5+
31. h5 også muligt 31...h6 32.

De5+ med klar fordel for hvid.
31... Dxe5 32. dxe5 Td2 33. Lf1

Ld5 34. Td1 Tb2

35. Tac1!
Ofrer en bonde for at aktivere tår-

net.
35... Txa2 36. Tc7 Ta4
36... Sb3 37. Lb5 Kf8 38. Lc4! (38.

Tc8+ Kg7) var en af idéerne i stillin-
gen: 38... Tc2 (38... Lxc4 39. Tdd7 og
sort er færdig. To tårne på 7. række
er for stærke!) 39. Lxd5 Txc7 40.
Lxb3. Hvid burde vinde, men der er
stadig arbejde tilbage.
37. Lb5?!
Upræcist, men kun grundet en

fantastisk forsvarsressource.
Bedre 37. g3!
37... Te4 38. Le8 Sc4?
38... Kf8! Fantastisk ressource. Ef-

ter 39. Lxf7 truer hvid nu kraftigt
Lxe6 fulgt af Td8 mat, men sort har
39... Tc4!! 40. Txa7 (40. Txc4 Sxc4 og
løberen er fanget) 40... Sc6.Og grun-
det hvids dårlige placering af løbe-
ren på f7, burde sort holde stillingen.
39. Lxf7 Kh8?
39... Kh6 var sidste chance, selvom

sort står til tab.

40. Lxe6! Lxe6 41. Td8+ Lg8 42.
Tcc8
Sort taber løberen på g8.
42... Kg7 43. Txg8+Kf7 44. Tgf8+

Kg7 45. f4 Se3
Hvid står selvfølgelig klart til ge-

vinst, men skal stadig passe på tricks
som følgende 46. Kf2?! Sg4+! 47.
Kf3?? Te3+ 48. Kxg4 h5+ 49. Kg5
Tg3 mat.
46. g3 Sf5 47. Kf2 Ta4 48. e6

Ta2+ 49. Ke1 Sd4 50. Tf7+ Kh6 51.
e7

Og hvid får en dronning, og det er
slut!
51… opgivet.
1-0.

9. runde

Brondt – Chatalbashev 0–1
Haubro – Rasmussen ½–½
Nielsen – Hansen ½–½
Bjerre – Andersen ½–½
Ochsner – Thybo 1–0

Selv om klubkammeraten Jonas
Bjerre ventede, så kunne Mads An-
dersen på ingen måde forvente et
uproblematisk parti. Turneringen
igennem havde næstekærligheden
mellem klubkammerater været be-
grænset. Alligevel blev det tidligt
klart, at Mads Andersen ville føje et
DM til de to, han havde i forvejen
(fra 2016 og 2017).
Jonas havde ikke reelle gevinst-

chancer, ogMads forsvarede sig om-
hyggeligt. Efter 31 træk indstillede
Bjerre gevinstforsøgene. Mads
kunne med et velfornøjet smil tage
imod remisen. Et meget fortjent me-
sterskab til Skanderborg-spilleren,

Mads Andersen. Foto: Sigfred Haubro.

Skakbladet nr.4-FINAL-for print:Layout 1  17/11/20  10:22  Side 31



32 • Kampskak!

der turneringen igennem udviste
størst soliditet og den bedste evne til
at forfølge chancerne, når de opstod.
Klapsalverne måtte han undvære,
men som runden skred frem, fik alle
hans konkurrenter ønsket ham til-
lykke.
Den nybagte danmarksmester

skulle efter DM hjem og læse. Han
havde nogle opgaver, som han skulle
aflevere. Om et halvt år bliver han
færdig som kandidat i datalogi. For-
mentlig vil det glæde landstræner
Sune Berg Hansen, at Mads Ander-
sen har under kraftig overvejelse at
tage et sabbatår for at spille skak.
Allan Stig Rasmussen opfangede

sikkert tidligt, hvor det bar hen. Der
skulle meget til, før Mads snublede.
Selv var Allan Stig vel aldrig rigtig
over remisgrænsen. Det passede
Martin glimrende, han indrøm-
mede, at han spillede temmelig
uambitiøst for at få en flad stilling og
remis. Det lykkedes. Københavns-
mesteren, der til daglig arbejder som
IT-ingeniør, kan dog se tilbage på en
flot debut i et stærkt DM-felt. På for-
hånd havde han ikke drømt om at
have mulighed for en GM-norm ef-
ter syv spillede partier.
For Bjørn Møller Ochsner var

præmissen identisk med Allan Stigs
– dog med den forskel, at Bjørn i til-
fælde af sejr ville få en norm ud af
det, selv om gevinsten ikke nødven-
digvis ville sikre en omkamp.Det var
da noget af en trøstpræmie at have i
udsigt. Bjørn forfulgte da også chan-
cen fra start, og da Jesper Thybo igen
gik for hårdt på, var vi mange, der
troede, Bjørn kunne have afgjort
partiet allerede i 16. træk. Blandt til-
skuerne udenfor spillesalen lød et
suk, da Bjørn ikke så det ”vindende”
træk Se4. Nerver? Nej, Bjørn giver
selv forklaringen i sine kommenta-
rer. Det lykkedes for Bjørn at fast-
holde fordelen,men han skulle igen-
nem tidnød og præcise træk, før et-
tallet kom i hus.
Senere ankom Bjørns kæreste Jo-

hanne, og så kunne de fejre normen
på restaurant. BjørnMøller Ochsner

har nu to normer ogmangler blot en
tredje samt Elo-kravet på 2500 for at
blive udnævnt til stormester (det
sidste opfyldte han, da Skakligaens
første dobbeltrunde blev afviklet
kort efter DM – red).
Nicolai Kvist Brondt kæmpede

også for en norm. Kravet var en sejr
over stormester Chatalbashev. Nico-
lai kom fint ud af åbningen,men var
ikke aldrig rigtig tæt på, og til sidst
blev han krøllet helt sammen. Alli-
gevel kan den 28-årige seminariestu-
derende, der færdiggør sin lærerud-
dannelse om halvandet år, være sær-
deles tilfreds med sin indsats i årets
landsholdsklasse.

Det kan hverken Sune Berg Hansen
eller Jens Ove Fries Nielsen være.
Meget passende sluttede deres parti
remis. JOFN spillede en specialvari-
ant mod Najdorf – 6. b3. Hverken
landstræneren eller computeren kan
lide trækket. ”Ja, men det er nu altså
ikke så enkelt,” mener Jens Ove, der
ikke er bange for at spille skæve stil-
linger.
Sune Berg Hansen rettede hurtigt

blikket hjemad.Men da han kom ud
til sin Mercedes, manglede bilen kø-
lervæske. Sune returnerede til Hotel
Svendborg med manualen: ”Hvad
hedder kølervæske på tysk?”
En flot kæmpet landsholdsklasse

med blot 13 remiser i 45 partier var
forbi.

Nicolai Kvist Brondt (2226)
Boris Chatalbashev (2522)

Sort trækker.

25... Dg4! 26. Th1 Sef5!
Sorts brikker vælter ind i hvids

stilling.
27. Tce1 Te7
Køligt spillet. Der var andre mere

oplagte træk,men ideenmed bare at
dublere tårnene i e-linjen fejler ikke
noget. Hvid skal også holde øje med
Se4 og offer på g3.
28. Sg1?!
Taber direkte, men stillingen var

meget ulækker.
28... De4+! 29. f3
29. Sf3 Sxd4!
29... Sxe3+ 30. Kf2 Dxd4 31. Op-

givet.
0-1.

Jens Ove Fries Nielsen havde en fest under DM, selv om terningerne ikke trillede
hans vej. Foto: Sigfred Haubro.
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Bjørn Møller Ochsner (2482)
Jesper Thybo (2573)
Spansk / C78

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5. 0-0 Lc5!?
Her kom overraskelsen så. Jesper

trækker altid en ny Spansk-variant
op af hatten, når vi mødes. Det har
uden undtagelse givet spændende
partier, der har fået en afgørelse,
hvilket selvfølgelig er helt optimalt,
når man sidder i en must-win-
situation.
6. c3 0-0 7. d4 La7

8. Lg5
8. dxe5 er det primære alternativ.
8... Sxe4 9.Dd5 Sc5 10. Lc2 Se7 11.

Dd1 d5.
8... h6 9. Lh4
Pointen. Hvid slår alt, der måtte

lande på g5 (mest sandsynligt bon-
den fra g7). Officersofferet er effek-
tivt, særligt fordi sorts sortfeltede lø-
ber er så langt fra kongefløjen.
9... exd4 10. cxd4 d6 11. Lxc6!?
Det ligner en umotiveret afsked

med løberparret, men afbytningen
letter presset mod hvids centrum, så
presset på kongefløjen kan øges.
11... bxc6 12. Sbd2
Nu truer e5 grimt.
12... Te8 13. e5?!
Lidt for direkte.
13. Da4!?; 13. Te1!?
13... g5?
13... dxe5! 14. dxe5 g5 15. Lg3 Sh5

16. Dc2. Denne stilling havde jeg
vurderet som omend ikke bedre for

hvid, så i hvert fald komfortabel. Jeg
var ikke bekymret for eventuelt at
måtte give e5-bonden, da sorts stil-
ling bliver hullet som en si. Compu-
teren mener dog, at det stærke lø-
berpar opvejer herfor: 16... g4! 17.
Sh4 Sxg3 18. hxg3 Txe5 19. Sc4 Tg5!
20. Tae1 med fuld kompens, men
ikke mere end det.
14. Sxg5!
Selvfølgelig. Om ikke andet så

fordi hvids spil ikke giver nogen som
helst mening, hvis ikke man gør
dette.
14... hxg5 15. Lxg5 dxe5

16. Df3
Jeg blev spurgt af flere efter par-

tiet, om jeg havde misset 16. Se4!
med tilsyneladende gevinst. Men
stillingen ser, fra et menneskeligt
synspunkt, højst uklar ud efter: 16...
Sxe4! 17. Lxd8 Txd8. Dog finder
computeren med præcist spil afgø-

Bjørn Møller Ochsner
kommenterer

Jesper Thybo er i færd med at rokere. Foto: Sigfred Haubro.

Bjørn Møller Ochsner scorede sin anden GM-norm. Foto: Sigfred Haubro.

Skakbladet nr.4-FINAL-for print:Layout 1  17/11/20  10:22  Side 33



34 • Kampskak!

rende hvid fordel: 18. Df3 Txd4

Analysediagram

19. Tad1! f5 20.Dh5 Ld7 21.Dg6+
Kf8 22. g4!! Eneste træk, der giver
mere end +1 på computeren, hvilket
siger noget om den påkrævede præ-
cision.
16... Dxd4
16... Lg4! var bedre af én meget

konkret grund: 17. Dg3 exd4 18.
Dh4 Dd5!! 19. Lxf6 Dh5med enmi-
nimal hvid fordel.
17. Lxf6 Dg4 18. Dxg4+ Lxg4 19.

Tfe1
Og hvid vinder en bonde.
19... Te6 20. Lxe5 Tae8 21. Sc4

Lh5
21... Ld4 ser smart ud, men løber

ind i 22. Te4.
22. Lc3 Te2 23. Txe2 Txe2 24. Tf1

Lg6

Sorts stilling er aktiv, og han har
et stærkt løberpar. Til gengæld har
hvid en bonde ekstra, og derudover

klart, klart bedre struktur. Sidst-
nævnte er ikke blot relevant i even-
tuelle bondeslutspil; læg f.eks.
mærke til hvor urokkeligt stærkt Lc3
står, fordi sort ikke har en b-bonde
til at irritere den.
25. Se5 Le4 26. Sg4 Ld5 27. a3
27. Sf6+ Kf8 28. h4! Konkret og

godt. Sort kan ikke håndtere h-bon-
dens fremmarch på en ordentlig
måde grundet den stærke Lc3.
27... Le6 28. Se5 Ld5 29. h4 f5

30. Sf3!
Ser grimt ud, men nødvendigt for

at aktivere hvids andre brikker.
30... Lxf3 31. gxf3 Kh7 32. Kg2

Lb6
32... Lc5 33. Td1! (33. Kg3 Ld6+)

33… Txf2+ 34. Kg3 fulgt af Td7+,
der rydder hele undermunden.
33. Kg3 Kg6 34. Kf4 Lxf2

35. h5+! Kh6
35... Kxh5 36. Kxf5 og mat i h-lin-

jen bliver pludselig også et tema.
36. Kxf5 c5 37. f4 Ld4 38. Td1

Lxc3 39. bxc3 Te3

40. Tc1!
Det ser unaturligt ud at placere sit

tårn så passivt (“aktivitet er alfa
omega i tårnslutspil, en bonde fra el-
ler til betyder mindre” har de fleste
nok hørt). Heldigvis er skak jo et til-
strækkeligt komplekst spil til, at der
findes undtagelser til reglerne. I dette
tilfælde har hvid“råd til”midlertidigt
at undvære sit tårn, fordi sort ikke
kan forhindre, at f-bonden køres
fremad et par gange med Kf6, f5 osv.
Først derefter skal tårnet genaktiveres.
40... c4 41. Kf6 Kxh5 42. f5 Kg4

43. Tf1!
Et ”dobbelttræk”, der understøtter

f-bondens store fremtid samt for-
hindrer sorts konge i at nå dronnin-
gefløjen (hvorefter tårnofring på f-
bonden kunne blive et tema).
43... Kg3 44. Kf7 Kg2 45. Tf4

Txc3 46. f6 Kg3 47. Tf5!
Holder f-linjen.
47... Kg2 48. Kf8 Tg3 49. f7 c3
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50. Ke8! Te3+ 51. Kd8 Td3+ 52.
Kc8!
Sorts bønder har været dårlige det

meste af partiet, og nu giver de hvid
den endelige, nødvendige afskærm-
ning fra skakker.

52... c2 53. Tc5 Tf3 54. Txc2+ Kf1
55. Txc7 Ke2 56. Kd8, opgivet.
Og dermed var min anden stor-

mesternorm og en andenplads ved
DM i hus!
1-0.

Fra venstre Johanne sammen med kæresten og GM-kandidaten Bjørn Møller Ochsner, danmarksmesteren 2020 Mads
Andersen og en tilfreds debutant Nicolai Kvist Brondt. Foto: Sigfred Haubro.

1. GMMads Andersen, Skanderborg 2577 * ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 6½
2. IM Bjørn Møller Ochsner, Skanderborg 2482 ½ * 1 ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 6
3. GM Boris Chatalbashev, Køge 2522 0 0 * 1 1 0 ½ 1 1 1 5½
4. GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark 2559 1 ½ 0 * 0 ½ 1 1 ½ 1 5½
5. GM Jesper Thybo, Jetsmark 2573 ½ 0 0 1 * 0 1 1 0 1 4½
6. IM Martin Haubro, BMS 2423 0 ½ 1 ½ 1 * 0 0 ½ 1 4½
7. GM Jonas Buhl Bjerre, Skanderborg 2559 ½ 1 ½ 0 0 1 * 0 ½ 1 4½
8. GM Sune Berg Hansen, Hillerød 2557 0 ½ 0 0 0 1 1 * ½ ½ 3½
9. FM Nicolai Kvist Brondt, Skanderborg 2226 0 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ * 0 3
10. IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia 2380 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 * 1½

GM-norm: 6. IM-norm: 4.

DM Svendborg 9.-18. oktober 2020
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Kandidatklassen
24 spillere deltog i kandidatklassen, hvor tre vigtige titler stod på spil.

Vinderen kvalificerede sig til landsholdsklassen 2021, de bedste kvinder og juniorer
kæmpede om hhv. kvinde-DM og junior-DM.

Af Jan Løfberg

Skuffende havde blot to af de 24
kandidater over 2300 i rating. Af

en eller anden årsag er det tilsynela-
dende meget svært at få spillere i
spændet fra 2300 til 2400 til at del-
tage i DM. Således også i år.
Forhåndsfavorit var IM Jacob

Carstensen fra Brønshøj. Han var da
også hele tiden med i kampen om at
vinde klassen og dermed retten til at
deltage i landsholdsklassen næste år.
Jacob Carstensen gik ind til sidste
rundemed bedre korrektion end FM
Poul Rewitz, begge havde 5/6. Kun
kvindelandsholdets træner Peter
Thorsbro havde i sidste runde en
chance for at snuppe landsholds-
pladsen. Det krævede, at han selv
besejrede Rewitz samtidig med, at
Carstensen skulle tabe til Nicolai
Kistrup.
På et tidspunkt var der en reali-

stisk chance for, at man i 2021 ville
se far og søn spille med i landsholds-
klassen. Sigfred Haubro – far til IM
Martin Haubro – havde spillet godt
og havde 3½ af fem samt en klart
fordelagtig stilling mod Rewitz,men
sidstnævnte fik snoet sig og stablet et
overvældende angreb på benene.
Jacob Carstensen indstillede hur-

tigt gevinstforsøgene i sidste runde
og kunne så bare herefter vente på,
at Rewitz spillede en klart gunstig
stilling til gevinst mod Thorsbro.
Det er anden gang, at Rewitz vin-

der kandidatklassen.Han vandt også
i 2017 og var i landsholdsklassen
2018. Det var helt i orden, at Rewitz
vandt. Han gik efter sejren og blev
belønnet.

Både titlen junior- og kvindedan-
marksmester gik til de rette. Nicolai
Kistrup startedemed 1/3,men havde
både mødt FM Martin Matthiesen
og WIM Lena Georgescu. Ingen af
de øvrige juniorer kunne matche
hans spurt med 3½ af 4.
Hos kvinderne stillede Ellen Fre-

dericia Nilssen op som storfavorit.
Senest havde hunmed godt spil – og
en stormesterskalp – leveret to
WIM-normer. Men spillet gik slet
ikke Ellens vej. Det gjorde det til gen-
gæld for en anden Ellen med efter-
navnet Kakulidis. Det blev til et for-
tjent mesterskab til sidstnævnte.

Poul Rewitz (2222)
Lena Georgescu (2276)
Siciliansk / B44

1. c4 Sf6 2. Sc3 c5 3. Sf3 e6 4. e4
Sc6 5. d4 cxd4 6. Sxd4 Lb4 7. Sxc6
dxc6 8. Dxd8+ Kxd8 9. e5 Lxc3+
Planen med Lxc3+ og Sd7 kendte

jeg ikke. Inden partiet havde jeg kig-
get lidt på 9... Se4 10. a3 Lxc3+ 11.
bxc3.
10. bxc3 Sd7 11. Lg5+!?
Næsten nyt. Ideen er at ofre bon-

den på e5, da den står i vejen for det
hvide spil. Mere normalt er 11. f4
(via trækomstilling) og 11. Lf4.
11... Kc7
Sort går efter bonden. Enmere ak-

tiv plan var 11... f6 12. exf6 gxf6 13.
Le3 (eller 13. Lh4 Ke7) 13... b6 med
nogenlunde lige chancer.

12. Le7 Sxe5
Under partiet var jeg i tvivl om,

hvad der er bedst: 13. c5; 13. 0-0-0
eller 13. Td1, det er jeg stadig. Jeg
valgte 13. c5 for at holde mulighe-
derne åbne. Risikoen er, at bonden
på c5 bliver en smule udsat, men til
det problem havde jeg en løsning
klar.
13. c5 Sd7
Computeren foreslår 13... f6, men

selv det mest simple 14. Ld6+ Kd8
15. Lxe5 fxe5 er trøstesløst for sort,
på trods af merbonden.
14. h4
I stillinger hvor der er en åben

linje, der kan besættes, har jeg ofte
hørt kommentaren: “man vælger al-
tid det forkerte tårn”. Nu om dage er
problemet, at man altid vælger den
forkerte randbonde. Jeg valgte 14.
h4, fordi tårnet på h1 er mere passivt
end det på a1, men 14. a4 havde vist
nok været mere præcist, tårnet på h1
kunne godt vente lidt endnu.
14... b6 15. Ld6+ Kd8 16. h5 h6 17.

Th4 Sxc5

18. Tg4

Poul Rewitz
kommenterer
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Hvid har masser af spil for de to
bønder.
Objektivt set tror jeg ikke, hvid

har fordel,men i praksis foretrækker
jeg hvid.
Andremuligheder var 18. Td4; 18.

Td1 og 18. 0-0-0.
18... Tg8 19. Le5
Det er ikke klart, hvad der er det

bedste træk for sort.
19... g6
Andre muligheder var 19... g5;

19… Ke7 samt 19... La6 20. Td1+
Ke7 21. Lxa6 Sxa6 22. Ta4 Sc5 23.
Ld6+ Ke8 24. Lxc5 bxc5med nogen-
lunde lige chancer i tårnslutspillet.
20. 0-0-0+ Ld7 21. Le2 Kc8 22.

Tgd4 a5 23. g3
Sort har stadig tomerbønder,men

har vanskeligt ved at finde en kon-
struktiv plan.
Det er dog heller ikke let at se,

hvordan hvid kan gøre fremskridt. I
sådanne stillingstyper er to af mine
store forbilleder AlphaZero og
Stockfish, der ofte spiller partier på
over 200 træk.Hvor de med stor tål-
modighed langsomt forsøger at gøre
fremskridt.
23... gxh5
23... g5 holder stillingenmere luk-

ket, men ulempen er at h6-bonde
hele tiden vil kræve opmærksom-
hed.
24. Ld6 Le8 25. Lxh5 Kb7 26. Lf3

26...f6?!
Åbner for løberen,men svækker 6.

række.
27. Lxc5! bxc5 28. Td6 Tc8?
Bedre var 28... Tg5 29. Txe6 Tf5,

men efter enten 30. Td3 eller 30. Te3,
er det stadig lettere at have hvid.
29. Txe6 Tf8 30. Tdd6 Lf7 31.

Td7+

31... Tc7?

Sidste chance var 31... Kb6 32.
Tee7 Lg8 33. Tb7+ Ka6, hvor hvid
må have klar fordel. Underligt nok er
der ikke nogen direkte mat.
32. Txc7+!
Afvikler til et vundet bondeslut-

spil. Tårnslutspillet efter 32. Lxc6+?
Kb6 33. Txf6 Txc6 34. Tfxf7 Txf7 35.
Txf7 ville give sort gode remischan-
cer.
32... Kxc7 33. Txf6 Kd7 34. Lh5

Ke7 35. Txf7+ Txf7 36. Lxf7 Kxf7 37.
Kd2 Ke6 38. Ke3 Kf5 39. f3 h5 40.
Kd3 Ke5 41. Kc4 Kd6 42. a4, opgi-
vet.
1-0.

Dette parti blev spillet i 6. runde, og
jeg havde lige vundet to partier i
træk. Jeg lå ret godt i forhold til ju-
niordanmarksmesterskabet, men
hvis jeg tabte i denne runde, ville alt
kunne ske i sidste runde. Det tænkte
jeg dog overhovedet ikke på under
partiet.

Tim Jaksland (2247)
Nicolai Kistrup (2128)
Siciliansk / B23

1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. Lb5
En variant flere er begyndt at

spille, i nyere tid især. Jeg havde set,
at han havde spillet det før, og jeg
havde forberedt noget spændende!
3... Sd4 4. Sf3 a6 5. Ld3
Ser måske lidt mystisk ud, men

hvid vil egentlig bare slå på d4 på et
tidspunkt og følge op med Se2 og c3
for at hævde, at han har et stærkt
centrum.
5... Sc6
Jeg har spildt to tempi på springe-

ren, men hans løber må også flytte
igen for, at han kan gennemføre d4.
6. 0-0 e6 7. a3!?
Er spillet sjældent, men af gode

spillere. Hvid vil ofre bonden med
b4.

Poul Rewitz vandt for anden gang på tre år kandidatklassen. SK 1968-spilleren er
dermed klar til landsholdsklassen, som han i 2018 også optrådte i.

Foto: Claus Marcussen.

Nicolai Kistrup
kommenterer
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Efter 7. Le2 Sd4 har hvid ikke
mange andre gode muligheder end
en eventuel trækgentagelse med Ld3
Sc6. Han kan spille 8. d3 Se7, men
her bør sort stå fint.
7... b5
Jeg ville gerne spille g5, men når

hvid ikke har blokeret e1 til springe-
ren med Te1, er det nok en dårligere
udgave.
8. b3
Nu er 8. b4 ikke så godt på grund

af 8... cxb4 9. axb4 Lb7! Sort dækker
Ta8 og kan tage b4-bonden senere
(9... Sxb4 10. Lxb5!)
8... g5!?

Det var det, jeg havde forberedt
mod 7. Te1. Jeg synes ikke, det virker
så klart, hvordan hvid skal spille.
Også her er det meget interessant.
9. Lb2 Lg7 10. Tb1?!
Er nok lidt upræcist. Hvid vil

gerne bytte de sortfeltede løbere,
men nu ender tårnet på b2.
10. De2 med planen Sd1 var nok

at foretrække. Jeg kan dog stadig
bedre lide sort, som kan spille efter
h5 og g4.
10... d6
Hvid truede Sxb5! 10... h5? 11.

Sxb5! Lxb2 12. Sd6+! med klar hvid
fordel.
11. Se2 Lxb2 12. Txb2 e5?!
Det spillede jeg for at få løberen på

c8 ud, men i virkeligheden er det
nok bedre at beholde muligheden
for d7-d5. Det siger computeren i
hvert fald. Derudover bliver hans
modspil med d2-d4 meget stærkere.
12... g4! 13. Se1 Sf6 var nok bedre.

13. Sg3?
Her tilbød han remis. Jeg tror ikke,

han regnede med, at jeg ville tage
imod, men han ville nok gerne få
mig til at bruge tid, jeg nærmedemig
nemlig allerede tidnød.
Jeg kan ikke lide 13. Sg3, da sprin-

geren nok bare senere bliver skubbet
væk igen af h5-h4.
13. Se1 var meget bedre. Hvid kan

prøve at gennemføre d4 med c3 og
Lb1.
13... h5 14. c3 Df6
Jeg ville gerne sikre mig, at han

ikke kunne spille Sf5 på h4,men ville
være nødt til at rykke baglæns.Uhel-
digvis bliver Sf5 nok stærkere efter
dette, da jeg ikke kan udvikle med
Sf6 og gennemføre d5 efter Lxf5.
Sort står dog stadig bedst.
Det direkte 14... h4! var bedre. 15.

Sf5 giver hvid en meget trist stilling
efter 15... Lxf5 16. exf5 g4 17. Se1 Sf6,
sort spiller d5 og står godt.
15. Se1
15. De2 giver måske en bedre ver-

sion efter Sf5.
15... h4?! (Det rolige 15... Sge7 gi-

ver nok sort gode chancer) 16. Sf5,
og hvid vil prøve at presse på de
sorte svagheder på b5 og g5 med a4
og De3. Der er modspil.
15... h4 16. Sh1?!
Mister alt håb for modspil. Efter

16. Sf5! Lxf5 17. exf5 Sge7 18. a4 b4
19. De2 kan hvid håbe på modspil.
16... Dg6?!
Idéen er Sf6-h5, men dette er

upræcis. Det tillader 17. f3!
16... g4! Nu kan Dg6-Sf6 komme,

og det er en trist hvid stilling.
17. a4 b4 18. De2
18. f3!
18... Sf6
18... g4! var nok igen bedre,

selvom f3 ikke længere giver lige så
meget mening alligevel.
19. Sc2
19. f3! var dog stadig at foretrække

frem for det mareridt, han nu vil op-
leve omkring sin konge.
19... Sh5 20. g3
Her fandt jeg i tidnøden:

20... Sf4! 21. De3

Nicolai Kistrup vandt juniordanmarksmesterskabet efter en god slutspurt.
Foto: Claus Marcussen.
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Her har jeg et overvældende an-
greb, men desværre missede jeg de
konkrete taktiske muligheder på
grund af den ærgerlige tidnød.
21... hxg3?!
21... Dh5! burde egentlig ikke

være specielt vanskeligt at finde. Jeg
skal ikke frygte gxf4, og jeg truer
voldsomt med hxg3 og Dh2.
22. fxg3 Dh5?!
22... Sh3+! var mere præcist. 23.

Kg2 Dh5. Truslen er lignende; Sf4+
og Dxh2. Her kan han dog ikke
dække med Tf2 på grund af Sxf2.
23. Tf2 Sh3+ 24. Kf1 Sxf2 25.

Sxf2 Dxh2 26. Dxg5 Le6 27. Se3 Dh6
28. Dxh6 Txh6

Jeg byttede dronningerne og
havde således et slutspil med en kva-
litet mere. Resten af partiet synes jeg,
at jeg spillede godt, og han fik ikke
mange yderligere chancer.
29. Ke2 Sa5 30. Sd5 Lxd5 31.

exd5 Ke7 32. Tb1 Thh8 33. Kf3
Thb8
Fremtvinger c4, hvorefter der ikke

er mere pres på a6, og derfor kan
begge mine tårne rykke frit.
34. c4 Th8 35. Lc2 Taf8 36. Lf5

Th2 37. g4 Tfh8 38. Kg3 f6 39. Lg6
T2h6 40. Lf5 Th2 41. Lg6 Sb7 42.
Lh5?!
Jeg blevmeget glad, da jeg så dette.

Det kunne godt blive svært for mig
at gøre fremskridt efter f.eks. Lf5. Jeg
føler dog, at det nok burde vinde. Jeg
vil skulle finde et formål til min
springer via d8-f7 og prøve at akti-
vere mine tårne på en eller anden

måde.
Herefter føles det meget nemmere

at spille sort, end efter et stille træk
som 42. Lf5, der giver mig flere prak-
tiske udfordringer, tror jeg.
42... T8xh5 43. gxh5 Txh5
Nu er min strategi noget simplere

– jeg skal skubbe f-bonden frem og
paralysere hans tårn med Sa5.
44. Kg4 Tg5+ 45. Kf3 Sa5
45... f5! var mere præcist. Nu har

jeg f5 og kan spille Sa5 bagefter.
46. Se4 Tf5+ 47. Ke3 Th5 48. Sg3

Tg5 49. Se4 Tg7
Jeg gav en masse irriterende skak-

ker, og nu kan han ikke forhindre f5.
50. Kf2 f5 51. Sg3 Tf7 52. Kf3 Kf6

53. d3 Th7 54. Tb2 Kg5 55. Tb1 Th2
56. Tg1 Kf6 57. Tb1 Td2 58. Ke3 Tc2
59. Se2 f4+ 60. Kf3 Td2 61. Sc1 Td1
62. Ke2 Th1 63. Kd2 Kg5 64. Opgi-
vet.
Efter denne sejr spillede jeg remis

i sidste rundemod Jacob Carstensen,
og med dette blev jeg juniordan-
marksmester 2020! Det er jeg meget
glad for.
0-1.

I en tid fyldt med corona-restriktio-
ner og hårdt lab-arbejde på Uni
havde jeg alligevel hen over de sidste
par måneder været god til at presse
lidt skaktræning ind hist og her. Alt
fra heldags træningssessioner om
lørdagenmed Ellen Fredericia til op-
varmningspartier i Øbro og Taa-
strup var blevet sat højt på priorite-
ringslisten op til DM. Selvom jeg på
papiret var en af de lavest ratede i
kandidatklassen og ikke i nærheden
af forhåndsfavorit som kvinde-DM,
var jeg alligevel optimistisk. Men
mest var jeg glad for endelig at
kunne folde mig ud på brættet i en
stærk turnering.

Det er svært at påstå, at stemningen
til DM var helt den samme. Man
kunne mærke, at tilstedeværelsen af
de andre grupper manglede, og de
hyggelige efteranalyser i hotellets
små kroge var blevet sat på hold.
Heldigvis havde vi som kvindelands-
hold bestemt at tage afsted sammen,
og i vores eget lille hus på Svendborg

Ellen Kakulidis blev WFM under DM-stævnet, og hun kunne senere glæde sig over
det danske mesterskab for kvinder. Foto: Claus Marcussen.

Ellen Kakulidis
kommenterer
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Bakke kunne vi isolere os med alver-
dens skakanalyser, brætspil, skak-
show med Polgar og Kramnik samt
alt den gode stemning vi kunne
mønstre, når det ellers går op og ned
i turneringens hede.
Personligt fik jeg spillet (næsten,

se 33... f5 i nedenstående parti) alle
mine dårlige træk ud i det første
parti af turneringen, og da jeg allige-
vel mirakuløst vandt det til sidst,
kunne jeg ikke andet end at tænke,
at heldet nok skulle være påmin side
for en gangs skyld. Faktisk så var jeg
så chokeret efter første runde, at jeg
besluttede på stedet, at ”nu kan jeg
lige så godt gå efter at vinde resten”.
Selvom det måske var lige optimi-
stisk nok, så endte jeg med at spille
bedre, end jeg har gjort længe. Fint
pres mod Carstensen, stilren remis
mod Kølbæk, gevinststilling mod S.
Haubro og generelt gode forberedel-
ser over hele linjen. Pointene kom
der også nogle af, og andre blev
smidt i søen undervejs, men over-
ordnet set havde jeg en fest i alle par-
tier. Det er jo sjovt at spille skak igen!

Henrique Rey Malde (2201)
Ellen Kakulidis (2073)
Siciliansk / B90

Inden sidste runde skulle starte,
havde Martin Haubro været så ven-
lig at regne ud, at jeg havde vundet
kvinde-DM på forhånd, da min kor-
rektion var meget stærk.Derfor følte
jeg også, at jeg kunne tage mig frihe-
den at spille 100 % på gevinst.
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4.

Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6
Det er kun tredje gang, jeg spiller

Najdorf i et koordineret parti. En åb-
ning jeg har tilføjet til mit repertoire,
dels for at være mere alsidig og dels
for at kunne spille lidt mere på ge-
vinst end i min sædvanlige Berliner.
6. h3
En relativt ny variant, hvor hvids

idé er at gennemføre et tidligt g4.
6... e5 7. Sde2 h5
Stopper g4 efterfulgt af Sg3.

8. Lg5 Le6 9. Lxf6 Dxf6 10. Sd5
Dd8 11. Dd3
11. Sec3 g6 12. Lc4 Lh6 13. 0-0 er

en anden måde at spille det på for
hvid.
11... Sd7 12. Sec3 g6 13. 0-0-0 Tb8
13... Sc5 14. Df3 Lg7 efterfulgt af

b5 og Tb8 havde nok været en mere
normal trækfølge.
14. Kb1 b5 15. g3?!
Muligvis med ideen h4 efterfulgt

af Lh3. Men det er en smule lang-
somt.
15. Le2 Sc5 16. Df3 Lg7 17. a3 gi-

ver trækomstilling til partiet Mads
Hansen – BjørnMøller Ochsner, Re-
bild 2017, hvor sort har interessant
spil med ideen Ld7 efterfulgt af a5.
15... Sc5 16. Df3 Lg7

Føltes mere sikkert. Egentligt vil
man gerne have løberen på h6, og
derfor overvejede jeg længe at ”op-
give” kontrollen over f6 med 16...
Lh6 17. Sf6+ Kf8 18. Scd5, men un-
der partiet tænkte jeg, at det så farligt
ud. Dog har man 18... Lg5 efterfulgt
af Kg7. Det er bare godt for sort.
17. Se3 b4?!
Måske lidt for tidligt at opgive

kontrollen over c4.
17... h4!? stiller nogle ubehagelige

spørgsmål til hvid, da det er svært at
finde en naturlig opfølgning på
hvids angreb og udvikling. 18. Le2
(18. gxh4 Txh4; 18. g4 Lh6 – i begge
tilfælde står sort bekvemt) 18... b4
som nok er en forbedret udgave af
partiet for sort, da hvid har sat løbe-
ren på e2.
18. Scd5 a5 19. Lc4 a4 20. g4 b3

20... Kf8 er nok bedre, da det be-
varer fleksibiliteten på dronningflø-
jen.
20... h4 21. g5 er lidt irriterende

for sort, da man hele tiden skal for-
holde sig til Sg4-f6.
21. cxb3 axb3 22. a3 Tb7 23. Thg1
23. g5 Dxg5 24. Tdg1 Dd8 25. Sf5

er lidt for meget af det gode: 25...
gxf5 26. exf5 e4 27. Dg2 Le5 og sort
vinder.
23... hxg4 24. hxg4 Ta7 25. Th1
Her kan hvid skifte strategi og

spille stillingen meget positionelt
med 25. Sc3! efterfulgt af Ld5, og det
er svært for sort at komme op med
en god plan.
25... Txh1 26. Txh1 Kf8 27. Dg2
27. Dh3 var et træk jeg regnede på

under partiet, og computeren giver
denne sjove variant 27... Sxe4 28.
Dh8+ Lxh8 29. Txh8+ Kg7 30. Txd8
Sd2+ 31. Kc1 Sxc4 32. Sxc4 Lxd5 33.
Se3 Le6 34. Txd6 med lige chancer.
27... Ta4 28. f3 Dg5 29. De2
29. Dd2! er et overraskende træk i

stillingen, som pludselig giver hvid
stor fordel efter det naturlige 29...
Lh6 30. Sc3! Dxe3 31.Dxd6+ Kg8 32.
Sxa4 Dxf3 (32... Sxa4 33. Lxe6 og
vinder) 33. Dd8+! Lf8 34. Dh4! No-
get jeg naturligt nok ikke havde set i
tidnøden.
29... Lh6 30. Td1 Kg7 31. Sf1?

31... Lxd5!
Det rigtige tidspunkt at slå på d5,

da man tvinger hvid til at slå igen
med bonden.
32. exd5
32. Lxd5 Td4 og hvid er bundet på
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hænder og fødder.
32... Df4 33. Sd2

33... f5?
Et tveægget træk, som pludselig

ud af det blå giver hvid en naturlig
plan at spille på. Sorts konge går fra
at være helt sikker til at være i skud-
linjen. I min oprindelige partikom-
mentar gav jeg tegnet ?! (tvivlsomt),
menNils rettede det med det samme
til ? med den tilhørende kommentar
”det var dit klart ringeste træk i par-
tiet”...
Efter 33... Lg5 er det svært at fore-

slå et træk for hvid. Sort dominerer
de sorte felter, og hvids brikker
mangler harmoni.
34. gxf5 gxf5 35. Dg2+ Kf6
35... Lg5 er uklart.
36. Dh3
36. Dg8! Txc4 37. Sxc4 Dxc4 38.

Tg1 er livsfarligt for sort.
36... Dg5 37. Dh2 Df4 38. Dh5

Dg5?
38... Ke7 dækker alle indbrudsfel-

ter.
39. De8 Dg7 40. Db8?
40. Sxb3! Txc4 41. Sxc5 Txc5 42.

De6+ Kg5 43.Tg1+.
40... De7?!
40... Df8 =.
41. Lxb3
Tidnødens kaos er ovre, og hvid

kan pludselig snuppe en bonde. Spil-
lesalen var helt tom, sidste parti i
turneringen, og det eneste jeg sad og
tænkte på her var ”hvorfor i alverden
spillede jeg f5?”
41... Td4 42. Sc4 Sxb3 43. Dxb3

Txd1+ 44. Dxd1 e4 45. Dd4+ Kf7?
45... Kg6 46. fxe4 fxe4, og sort kan

kæmpe for remis. e-bonden er ikke
helt ufarlig, så der er lidt modspil.
46. fxe4 Lg7? 47. De3 Dc7 48. b3

Dd7 49. Df4, opgivet.
En lidt underlig afslutning på et

meget spændende parti.
Når enden er god, er alting godt

og på trods af et nederlag i sidste
runde, var det en vellykket turne-
ring, hvor jeg fik min første titel som
kvindedanmarksmester, og det blev
den sidste turnering som toiletme-
ster.WFMog Kvinde-DM samme år,
måske er 2020 ikke helt håbløst alli-
gevel.
1-0.

***

Vi ses igen

Mindre end et kvarter efter, at Ellen
Kakulidis var færdig, så kom Jørgen
Kiel og Ulla Hansen fra arrangør-
gruppen og pakkede ure, brikker og
brætter sammen. En halv time tog
det – så var det klaret. Det vidner lidt
om, at når erfarne arrangører står for
begivenhederne, så kører tingene
som regel uden mislyde. Det var til-
fældet i Svendborg. En stille afslut-
ningsøl i den næsten menneske-
tomme hotelbar. Et nik til farvel og
”vi ses igen”.
Hvis ellers coronaen vil, så spilles

næste DM på Hotel Svendborg om
mindre end et halvt år. Før i tiden
ville vi have været helt sikre på, at det
ville ske. Nu har vi lært at tage for-
behold. Men vi har da lov til at håbe
på, at tiderne snart er ”som i gamle
dage”.

1. FM Poul Rewitz, SK1968 (2210) 6.
2. IM Jacob Carstensen, Brønshøj, (2331) 5½.
3. Peter Thorsbro, Furesø (2143) 4½.
4. Henrique Rey Malde, Evans (2204) 4½.
5. WIM Lena Georgescu, Schweiz (2276) 4½.
6. Nicolai Kistrup, Caïssa Gladsaxe (2122) 4½.
7. Sigfred Haubro, BMS (2180) 4.
8. Mogens H. Thuesen, Brønshøj (2209) 4.
9. FMMartin Matthiesen, SK1968 (2317) 4.
10. Jens Kølbæk, Nørresundby (2108) 4.
11. Adesh Easwaralingam, Fredericia (2089) 4.
12. WFM Ellen Kakulidis, Øbro (2061) 3½.
13. Tim Jaksland, Hillerød (2288) 3.
14. Niels Nørskov, Brønshøj (2240) 3.
15. Paulius Meskenas, Køge (1985) 3.
16. Jan Nordenbæk, Hillerød (2238) 3.
17. Casper Yukun Liu, BMS (2104) 3.
18. Lars Hansen, SK1968 (2210) 3.
19. Elena G. Steffensen, Aalborg (2062) 3.
20. WFM Ellen Fredericia Nilssen, Køge (2192) 2½.
21. Claus Rossen, Viborg (2082) 2½.
22. WFM Esmat Guindy, Fredericia (2118) 2½.
23. Jeppe Hald Falkesgaard, Brønshøj (1972) 1½.
24. Filip Holm, Nordre (1997) 1.

Slutstilling, 7 runder
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Øvelser

Løsninger side 66-67

Find trækket! v/ GM Jacob Aagaard

Opgaverne er opdelt i tre kategorier:
Grønne opgaver: Den letteste kategori, hvor det
handler om at finde en lille, fiks taktisk vending.

Gule opgaver: De mere avancerede øvelser, som har
nogle nuancer, som det godt kan tage lidt tid at
finde.

Røde opgaver: Denne kategori byder selv de
stærkeste spillere på problemer.

Find bræt og brikker frem og tænk dig om! Opgaven
er ikke nødvendigvis at finde alle varianter, men at
forstå, hvad det vigtige er i stillingen og reagere
derefter.

1. hvid trækker! 2. sort trækker! 3. hvid trækker!

Esmat Guindy – Jeppe H.d Falkesgaard
DM (kandidat) 2020

Paulius Meskenas – Martin Matthiesen
DM (kandidat) 2020

Ellen Kakulidis – Jens Kølbæk
DM (kandidat) 2020

4. sort trækker! 5. hvid trækker! 6. sort trækker!

Daniil Lintchevski – Daniil Yuffa
Sotji 2020

Adesh Eawaralingam – Peter Thorsbro
DM (kandidat) 2020

Jeppe H. Falkesgaard – Sigfred Haubro
DM (kandidat) 2020

7. hvid trækker! 8. hvid trækker!

Esmat Guindy – Filip Holm
DM (kandidat) 2020

Poul Rewitz – Ellen Fredericia Nilssen
DM (kandidat) 2020

9. hvid trækker!

Jacob Carstensen – Sigfred Haubro
DM (kandidat) 2020
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Nyt fra DSU

Den var der og lagde en voldsom dæmper på aktiviteter og humør. Så be-

gyndte den at fortage sig, og optimismen steg.Vi fik endda overraskende

mange tilmeldinger til et DM placeret i efterårsferien; alt tegnede godt. Men

ak, anden bølge satte ind, og dermed gik skakaktiviteterne atter på lavt blus.

Heldigvis er der mange klubber som holder gang i de mulige aktiviteter, og

dermed bidrager de for alvor til, at vi kan bevare optimismen og troen på,

at vi nok skal finde tilbage til en skak-aktiv hverdag igen.

Det er vigtigt, at der er nogen som orker de ekstra besværligheder med at

arrangere. Det er lige så vigtigt, at der er mange som honorerer det og spiller,

så arrangørerne kan mærke, at deres indsats og offervilje er værdsat. Bliv ved

med det og bliv stedse ved med at holde jer orienteret om retningslinjerne,

som forhåbentlig lige så stille bliver ændret, så vi får nemmere ved at dyrke

spillet og fællesskabet.

For at give bedre plads til at færdigspille især Skakligaen, har HB besluttet,

at ændre på kvalifikationskravet til landsholdsklassen i 2021, hvor det kort

fortalt bliver FIDE-rating pr. 1. marts som afgør otte af pladserne. Hermed er

Skakligaen ikke tvunget til at være færdig før DMmed en deraf følgende større

fleksibilitet.

Hovedbestyrelsen har netop været samlet og vedtaget budget for 2021. Desværre er det stadig således, at der er stor

forskel på forventede indtægter og udgifter – forudsat at aktivitetsniveauet ellers bliver som budgettet muliggør. Under

den afsluttende budgetbehandling var der mange radikale besparelsesforslag på bordet. Forslag som kunne bringe

budgettet i balance, men som også ville ramme mange af vore mest værdsatte aktiviteter hårdt. Efter afsluttende be-

sparelser på 160.000 kr., kunne et flertal af HB stemme for et budget med et forventet underskud på 204.000 kr. i

2021.

Det kan naturligvis ikke fortsætte sådan i årevis, og jeg kan allerede nu varsle, at HB på delegeretmødet i påsken 2021

vil foreslå kontingentstigning på 20 kr. pr. kvartal for alle medlemmer. Det er nødvendigt, hvis det nuværende aktivi-

tetsniveau skal fastholdes.

FIDE har annulleret kongresbeslutningen om at nedsætte de meget høje rating-gebyrer på alle-mod-alle-

turneringer. Det betyder, at vi atter skal betale mindst 50 euro for en FIDE-ratet gruppe, uanset om det er 6-mands-

eller 8-mandsgrupper. Det kan DSU’s økonomi ikke holde til, så der er ingen vej uden om at omkostninger til denne

type turneringer lægges ud på arrangørerne. Vi starter allerede nu med aktivt at informere arrangører om, hvad en

turnering koster i FIDE-gebyr, hvis der spilles i alle-mod-alle-grupper. Vi vil derfor appellere til, at man overvejer at

bruge Schweizer- eller Monrad-grupper i stedet. Dette gør vi i en periode, og fra 1. april (turneringsstart) bliver FIDE-

gebyret opkrævet fra arrangørerne, såfremt man fastholder at spille de dyre FIDE-ratede alle-mod-alle-grupper.

Næste år bliver et travlt år, hvis ellers forholdene kommer til at tillade det. OL og NM for ungdomshold er udsat

fra 2020 og skal afvikles sammen med alle de andre planlagte aktiviteter. Det betyder, at landsholdet måske skal spille

både OL og EM i 2021, og Danmark skal være vært for NM for ungdomshold.

I år er det om muligt endnu mere på sin plads at takke alle frivillige ledere og ansatte i DSU – uanset deres funk-

tion – for den indsats, de yder året rundt, så vi andre kan nyde skakspillet i klubber, til turneringer og events rundt

omkring i landet. Tak også til de mange som yder en indsats med at formidle spillet, uanset om det er i form af live-

transmissioner eller skriftlige reportager til aviser, hjemmesider, klubblade eller Skakbladet.

Alle ønskes hermed god jul og godt nyt skakår.

Poul Jacobsen, formand for

Dansk Skak Union
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Carlsen lukker og slukker
Altibox Norway Chess viste topskak i virkeligheden med Magnus Carlsen i spidsen,
men det blev en kort fornøjelse, før corona-pandemien på ny lukkede Europa.
Verdensmesteren vandt klart, men det turneringen mest vil blive husket for er nok,
at han tabte sit første klassiske parti i mere end to år efter 125 partier. Og så gjorde
en iransk teenager for alvor sin entre i verdenseliten. Arild Rimestad var dommer og
så det hele fra første parket, mens Lars Schandorff fulgte skakken hjemmefra.
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46 • Coronaens indgreb

Af Arild Rimestad

I løbet af sommeren var arrangø-
rerne gået fra de normalt ti spil-

lere i en alle mod alle-turnering og
tre kvindelige dommere, hvoraf der
var udskiftning undervejs, til en
dobbeltrunde alle mod alle-turne-
ringmed seks spillere og udskiftning
af en af spillerne, før de gik ned til to
dommere – samme chefdommer,
men nu en mandlig souschefdom-
mer, nemlig artiklens forfatter.
Medio august blev jeg spurgt af

Kjell Madland – idemanden og ho-
vedarrangøren af Altibox Norway
Chess, en af verdens stærkeste årlige
skakturneringer siden 2013 – om jeg
ville være dommer og villig til at gå ti

dage i karantæne ved ankomst, in-
den turneringen startede den 5. ok-
tober? Efter en kort betænkningstid
takkede jeg ja til tilbuddet.
Jeg bestilte først min flybillet fire

dage, før jeg skulle rejse – i ugerne og
dagene op til havde jeg ligesom hå-
bet, at incidensen i min kommune
ville falde,men det blev aldrig tilfæl-
det, tværtimod, og til sidst kunne jeg
ikke strække den længere, da arran-
gørerne skulle kende min ankomst-
tid og dermed planlægge spillermø-
det ti dage senere. Jeg var dog ikke
den sidst ankomne – det blev Ca-
ruana, som kom fra Tyskland.
Alle udenlandske spillere, deres

medrejsende, dommerne o.a. blev
indlogeret på det hotel, hvor turne-
ringen senere ville foregå.
At det hele var anderledes, blev

man allerede ved ankomsten gjort
opmærksom på. Der var to kendte
ansigter bag hver deres maske, og
udenfor havde de hver deres skakbil
– en til bagagen og en til passageren.
På bagsædet var der bl.a. masker og
et skema, som lægen skulle have næ-
ste dag. På værelset var der en Alti-
box-pose med chokolade, en skak-
hue, noget at vride hjernen og for-
drive tiden med, samt en udførlig
vejledning i karantæneperioden og
under turneringen. Det forblev også
anderledes, da der senere på aftenen
blev banket på døren – udenfor stod
aftensmaden på gulvet; det gjorde
morgenmaden, frokosten og aftens-
maden næste dag også, og næste dag
igen …
Den første coronatest blev foreta-

get om fredagen, dagen efter at alle
var ankommet, og lægen fik det ud-

fyldte skema. Efter testen, og før man
gik op på ens værelse, havde arran-
gørerne igen sørget for at have en
pose klar, som de gav os efterhånden,
som vi havde været inde hos lægen
og sagt aaåå to gange og ladet sig
kilde i næsen også. Der var bl.a.
nogle tebreve og et hnefatafl, det
gamle vikingespil med regler, som
man kunne gøre sig klog på.
De dygtige arrangører passede

godt på os. Efter alles negative svar
på testen, hvilket jo var positivt, så
fik vi lov til at bestille thaimad eller
sushi til aftensmad. En anden dag fik
vi også lov til at bestille pizza udefra.
Ellers var måltiderne tæt på at være
kedelige.
Den næste coronatest var om tirs-

dagen og efter at have sagt aaåå for
sidste gang, så fik vi en posemed for-
skelligt i, bl.a. en skak-T-shirt, kort-
spil og Rubiks terning.
Efter det positive negative svar 24

timer efter, så fik vi alle lov til i fæl-
lesskab at nyde restaurantens varme
mad i et større lokale for sig. Carlsen
og Tari var kommet fra Oslo, så vi fik
en hyggelig aften med god mad og
snak, smil og glade ansigter.

Dagligstuen

Klokken 21 denne onsdag aften, var
der dømt hygge med babyskak i vo-
res allesammens dagligstue, som
nogle havde benyttet sig af i de første
seks karantænedage – jeg havde bl.a.
spillet air hockey med Alireza Fi-
rouzja, og chefdommeren Anémone
Kulczak havde brugt det som en eks-
tra arbejdsplads.

Coronaens indgreb
Den oprindelig programsatte udgave af turneringen i juni med ti spillere,
tre kvindelige dommere m.fl., blev ikke aflyst, men udsat til oktober,

og der blev i de forgangne måneder sadlet om et par gange.

Foto: Lennart Ootes.
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Babyskakspillerne var Aronian og
Tari, som var oppe mod Caruana og
Kasimdzhanov, senere var de oppe
mod Caruana og Carlsen – ganske
hyggeligt at overvære og sjovt at høre
bl.a. Aronian underholde med sin
”snak” undervejs.
Dagene blev herefter lidt mere

normale forstået på den måde, at vi
nu fik lov til at nyde vores morgen-
mad, frokost og aftensmad i restau-
ranten, men så heller ikke meget
mere, udover at vi hele tiden havde
lov til at gå ture eller cykle os en tur
udenfor. Vi måtte dog stadig ikke gå
ud og handle og stadig kun bruge
elevatorerne en og en, ingen måtte
gøre rent på deres værelser osv.
Man kan sige, at der var to faser i

de ti dage karantænen varede – den,
hvor vi for det meste var på vores

værelser og fik maden til døren og
den, hvor vi spiste i restauranten og
mødte de andre, hvilket var en befri-
else, og så fællesspisningen på 6. da-
gen som forblev et intermezzo, en
slags herlig overgangsfase.

Maskerne faldt

Selve turneringen var naturligvis
også mærket af coronaens indgreb –
efter spillermødet den 4. oktober,
blev spillerne, arrangørerne og dom-
merne fotograferet med Altibox
Norway Chess-masker, og spillerne
blev pænt portrætteret på norway-
chess.com med disse billeder.
Fra de første til de allersidste træk

under hele turneringen behøvede
spillerne og dommerne dog ikke at
bære ansigtsmasker – de var tilgæn-

gelige for alle, og det var frivilligt, om
man tog dem i brug; kun fotogra-
ferne, de mange hjælpere o.a., samt
de sponsorer, som kom, og var pub-
likum, bar ansigtsmasker.
Et kuriosum forekom, da Carlsen

ankom til 1. runde, idet han stak hån-
den i sin inderlomme og gav mig sin
ansigtsmaske! Seancen blev fanget af
kameramanden fra norsk TV 2. Kjell
Madland spurgte mig over midda-
gen efter runden: ”Ga Magnus deg
munnbindet sitt?” Jeg kunne bero-
lige ham med, at det var hans ekstra
et af slagsen, som var ubrugt og sta-
dig lå i plastikindpakningen.
Før hver eneste runde rengjorde

dommerparret Anémone og jeg
samtlige brikker, brætter og ure samt
borde og stole.
Før hvert armageddonparti fjer-

nede vi de brugte brikker og ur,
gjorde bræt og bord rent, inden vi
satte et nyt/rent sæt brikker og ur på
plads – alt sammenmed handsker på
naturligvis – og der var normalt 20
minutter til disse partier startede.
Der var således pænt, godt styr på

det – fra ende til anden.
I Norge var det ellers næsten ikke

til at få øje på diverse restriktioner,
og manmå sige, at de har formået at
håndtere coronasituationen noget
bedre end broderfolket syd for Ska-
gerrak.
Sent mandag aften, knapt to dage

efter afslutningsceremonien, tikkede
der dog en besked ind på telefonen:
”Hi.You have been in a close contact
to someone with a positive Covid-19
test …”
Vi havde alle fået samme besked

og opfordring fra lægen om at tage
en test hurtigst muligt og holde os i
karantæne, indtil svaret forelå samt
svare på, om man havde nogle
symptomer.
Heldigvis viste det sig, at der ikke

var grund til bekymring, eller at no-
gen af os var smittede – men arran-
gørerne kunne først ånde lettet op
om fredagen, da lægen ringede og
fortalte, at de to sidste ”negative”
svar var kommet.

Fabiano Caruana (tv.) sammen med sin træner Rustam Kasimdzhanov. De udgør
også et stærkt makkerpar i babyskak! Foto: Lennart Ootes
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48 • Rigtige spillere, rigtig skak

Af Lars Schandorff

Selv om man sad hjemme, var det
en fornøjelse at se tv-billeder af

nogle af verdens bedste spillere di-
rekte overfor hinanden ved et rigtigt
bræt og med fuld betænkningstid.
Endelig var der rigtig topskak igen.
Det skulle dog hurtigt vise sig blot at
være et lille lyspunkt i mørket, for
kort derefter lagde pandemiens ven-
tede anden bølge skak-Europa ned
igen. Inden da fik man heldigvis fuld
underholdning med Magnus Carl-
sen i fokus.
Den norske verdensmester havde

totalt domineret skakken online det
sidste halve år og havde ikke tænkt
sig at ændre noget i Stavanger. De
særlige regler med, at en remis i det
ordinære parti øjeblikkeligt skulle
følges op af et armageddon-lynparti,
var selvfølgelig også til hans fordel,
eftersom han altid har en uhyggelig
score i diverse tiebreaks. En sejr i det
almindelige parti gav 3 point, mens
remis gav 1. Ved remis spillede man
om yderligere et ½ point, så vinde-
ren af armageddon i alt fik 1½ point,
mens taberen måtte nøjes med 1.
Turneringen var ikke helt så stærk,

som den plejer, men bød på en di-
rekte duel mellem verdens nr. 1 og 2,
Carlsen og Caruana, noget der vir-
kelig altid bliver set frem til siden de-
res tætte VM-match i London for to
år siden. Det amerikanske håb star-
tede da også godt, men var nok på-
virket af usikkerheden omkring FI-
DEs kandidatturnering. Caruana
regnede med, at han måske skulle
tage direkte videre fra Norge til Rus-
land og gå i karantæne for at være
klar til Kandidatturneringen, der var
programsat til november. Men som
han gav udtryk for, ville han gerne
snart have det afklaret. Det blev det i
løbet af Norway Chess: anden halv-
del af Kandidatturneringen er udsat

til foråret 2021. De otte spillere i
Kandidatturneringen er blevet pla-
ceret i en frygtelig situation. Efter
min mening var det en fejl at starte
turneringen tilbage i marts, men det
var også en fejl at afbryde den.
Magnus Carlsen kan vel tage det

mere afslappet. Udsættelsen betyder
jo bare, at han som minimum be-
holder VM yderligere et år. På bræt-
tet er der ingen tvivl om, at han fort-
sat er overlegen.Hans ry som uover-
vindelig led dog et knæk. Efter 125
partier i klassisk skak uden nederlag
kom det første tab, siden han tabte i
Biel til Mamedyarov i sommeren
2018! At det lige skulle blive polak-
ken Duda, der blev hans banemand,
var der dog ikke mange, som havde
troet. Sveriges topnavn Nils Grande-
lis var i Stavanger som kommentator
på norsk TV. Her beretter han om
det bemærkelsesværdige parti.

Norway Chess var en mærkelig op-
levelse i år. Jeg var selv på plads som
kommentator for TV2 ogmåtte i ka-
rantæne på hotellet i 10 dage, inden
jeg fik lov at arbejde. Det samme
måtte de udenlandske spillere. Ho-
tellet lå fint – tæt på natur og en dej-
lig sø, og vi benyttede os deraf også
under karantænen, men for sociale
mennesker som mig selv, eller Aro-
nian og Caruana, så er 10 dage selv-
følgelig lang tid at være isoleret. Spil-
lerne i verdenseliten har også gene-
relt meget faste rutiner under og før
turneringer, så det er klart, at det
ikke var en optimal opladning. Med
det sagt, så var det alligevel åbenbart,
at den klart stærkeste følelse for alle
involverede var, hvor dejligt det var
at få lov til at spille skak over brættet

igen! Selv om alle selvfølgelig var
meget forsigtige med corona, så var
stemningen blandt spillerne helt
klart ligeså god og afslappet, som
den plejer under Norway Chess!

Jan-Krzysztof Duda (2757))
Magnus Carlsen (2863))
Caro-Kann / B15

1. e4
Duda havde indtil videre haft en

meget dårlig turnering med tre tab
og “kun” remis mod Aryan Tari.
Særligt hvidpartiet mod Aronian i
runde 2 var en deprimerende hi-
storie, hvor han spillede hårdt på re-
mis fra start og så tabte et meget lige
tårnslutspil. Carlsen havde startet
lidt langsomt, men vundet de to se-
neste partier, så det var klart, at han
ville prøve være meget ambitiøs.
1... c6!?
Et kamptræk! Mod 1... e5 ville

Duda have mulighed for flere meget
solide varianter, men mod Caro-
Kann er det sværere for hvid at for-
cere spillet. Interessant nok var det
også både Aronians og Firouzjas
valg, da de gerne ville prøve at vinde
mod Tari.
2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4

Sf6!?
Tidligere i turneringen havde Fi-

rouzja spillet 4... Lf5 mod Duda,
hvor det ikke lod til, at Duda var så
godt forberedt. Men hvid har gene-
relt mange muligheder til at sterili-
sere spillet efter 4... Lf5, noget der er
meget svært mod Sf6-varianten,
fordi bondestrukturen er så fastlagt
og ubalanceret. Carlsen spillede også
4... Sf6 mod Svidler i Europa Cup
2018, men fik en deprimerende stil-
ling og sagde lige efter det parti, at
han aldrig ville spille varianten igen
(!).
5. Sxf6+ exf6 6. c3 Ld6 7. Ld3 0-0

Rigtige spillere, rigtig skak

Nils Grandelius
kommenterer
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8. Dc2 Te8+ 9. Se2 h5!
En meget vigtig del af sorts kon-

cept. Grunden til at sort er klar til at
acceptere en dobbeltbonde og give
hvidmajoritet på dronningfløjen, er,
at han med en ekstra bonde foran
sin konge har en meget sikrere kon-
gestilling på lang sigt. Men hvis hvid
også rokerer kort, er det svært for
sort at skabe spil mod hvids konge.
Derfor skal han allerede nu begynde
at skabe spil, og så skal h-bonden
skubbes videre frem for at forstyrre
hvids konge.
10. Le3 Sd7 11. 0-0-0
På sin vis meget logisk efter h5,

men i praksis har hvid generelt set
rokeret kort alligevel. Problemet for
hvid er, at selv efter h5 er det meget
svært at åbne linjer mod sorts konge.
11... b5!?

Et meget spændende træk! Det
klart hyppigeste er Sf8, som giver
kongen ekstra forsvar og forbereder
Le6.Med b5 går Carlsen i stedet efter
en meget aggressivere plan, hvor
springeren skal til b6. Det er kun
spillet et par enkelte gange,men et af
partierne er med den norske stor-
mester Thorbjørn Ringdal Hansen –
Carlsens første skaktræner! Hvis nu
sort får lov til et træk mere, får han
hurtigt initiativ, så hvids næste træk
er næsten forceret:
12. d5!
Efter en lang tænkepause tager

Duda udfordringen op. Her udnyt-
ter han, at sort ikke har fået kontrol
over stillingen endnu.
12. Kb1 Sb6 13. Lc1 Le6 spilledes i

S. Azarov-J. van Foreest, ½-½,
chess.com INT 2020.
12... c5!
Helt nødvendigt.
12... cxd5? ville være en stor fejl:

13. Lh7+ Kh8 14. Txd5, og hvid har
fået aktiveret sin stilling, og sorts
konge er meget udsat.
13. Lxb5
Et interessant strategisk bondeof-

fer af Carlsen. Bønderne på c5 og d5
blokerer for næsten alle hvids brik-
ker, og sort får tårnene i b- og e-lin-
jerne. Springeren kan gå til e5, og
hvis løberen får lov at nå f5, er alle
brikker med i spillet! Hvis hvid
kunne fjerne sin d5-bonde fra bræt-
tet, ville han stå klart bedst, men det
har man jo ikke lov til i skak!
13... Tb8 14. c4
14. Ld3 Da5 15. Kb1 Se5 duer ikke

for hvid.
14... a6 15. La4

15. Lc6 Te7 ville give sort et tempo
mod løberen med Se5 senere.
15... Te7?!
Et logisk træk som forbereder Se5

eller Sb6, men det er lidt langsomt.
15... Te5!? var det Ringdal-Hansen

spillede i sit parti, og det er nok stær-
kere. Pointen er, at man gør Lf5 mu-
ligt senere. Efter 16. Sc3 Sb6 17. Lb3
Lf5 18. Dd2 a5! var stillingen eks-
tremt kompliceret i Ivic – Ringdal-
Hansen, Porto Carras 2018.
15... Txe3 var min egen første

tanke, men efter 16. fxe3 Se5 17. h3!
undgår hvid alle direkte trusler, og
det er svært for sort at øge presset.

16. Sg3?!
Duda spiller naturligt, men det

var vigtigere at tænke profylaktisk og
forberede en meget stærk forsvars-
idé: 16. The1 Se5 17. Ld2! var meget
stærkt. Med løberen på c3 bliver det
meget sværere for sorts angreb at
bryde igennem.
16... Se5?!
16... Sb6! 17. Lc6 Txe3! er en me-

get bedre version af offeret, fordi
hvid mister så meget tid med sprin-
geren. 18. fxe3 h4 19. Se2 De7! 20.
Dd3 Lf5!! 21. Dxf5 Sxc4 er en meget
imponerende variant, som viser po-
tentialet i sorts stilling. Eneste træk,
der overlever, er 22. Td3, men efter
22... g6 23. Dh3 De5 er stillingen
livsfarlig for hvid, selv om en com-
puter nok holder remis.
17. Se4?!
Duda overser Carlsens idé. 17.

Ld2! er endda stærkere end i træk 16.
17... Teb7! 18. b3 Tb4!
Enmeget cool idé af Carlsen.Han

vil simpelthen give en kvalitet på a4
og få det andet tårn med. Jeg kom-
menterede partiet live på norsk TV
og gættede her, at Duda ikke ville
overleve til træk 40.Men i den næste
fase af partiet begynder Duda at for-
svare sig ekstremt stærkt, og jeg er
stadig ret imponeret over, at han ikke
bare kollapsede her.
19. Ld2!
Forhindrer næste tårn i at nå b4.
19... Txa4 20. bxa4
20. Sxd6 Dxd6 21.bxa4 g6! og lø-

beren kommer alligevel til f5 med
meget stor kraft.
20... Lf5 21. Tde1!
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Overgarderer e4, men giver også
kongen et vigtigt felt på d1.
21... h4?
Spillet efter en meget lang tænke-

pause, men det giver hvid vigtig tid
til at konsolidere.
21... Sg4 var det mest konkrete

træk. Hvis hvid ikke vil give kvalite-
ten tilbage, må han spille 22. Thf1!?
og efter 22... Sxh2 (22... Le5!?) 23.
Th1 Le5 24. f3 h4! er stillingen totalt
kaotisk, men bestemt ikke dårlig for
sort.
21... Lc7!? var et andet alternativ,

som ser lidt langsomt ud, men for-
bereder La5: 22. Te2 Lg6 23. f4 Sc6!
er måske lidt kooperativt af hvid,
men viser potentialet i sorts stilling.

Efter 24. dxc6 Dd4 25. Kd1 La5! har
sort farlig kompens for tårnet, men
stillingen er selvfølgelig meget uklar.
22. h3 Sg6 23. Te3!
Igen meget stærkt forsvarsspil af

Duda. Tårnet forsvarer 3. række og
kan gå videre til b3.
23... Sf4 24. g4?!
24. g3! Sxh3 25. Tf3! var endda

stærkere og giver hvid en næsten af-
gørende fordel, men med dårlig tid
vælger Duda de simpleste løsninger.
24... Lg6 25. Kd1!
Igen imponerende forsvarsspil af

Duda under hårdt pres.
25. Tb3 ville være en kæmpefejl

pga. 25... Se2+! 26. Kd1 Sd4.
25...f5?!

Lidt desperat, men Carlsen spiller
hurtigt, så Duda ikke kan nå at
tænke sig om.
25... Dd7 26. f3 f5 27. Sxd6 fxg4!

var bedre, men ikke nemt at se. 28.
Se4 gxf3 29. Lc3 f2! giver modspil.
26. Sxd6 Dxd6 27. gxf5 Lh5+ 28.

f3
Der er ikke længere tvivl om, at

stillingen er objektivt vundet for
hvid, men med dårlig tid og mange
fælder er det absolut ikke nogen nem
opgave at vinde det.
28... Df6 29. Lc3 Dg5 30. De4?
30. The1! holder det hele under

kontrol.
30...Dg2
Det oplagde træk, men det funge-

Jan-Krzystof Duda forsvarede sig med stor opfindsom i partiet mod verdensmesteren, der dermed tabte for første gang i over
to år i et klassisk parti. Foto: Lennart Ootes.

Skakbladet nr.4-FINAL-for print:Layout 1  17/11/20  10:22  Side 50



Rigtige spillere, rigtig skak • 51

rer ikke! 30... Kh7! var en meget god
chance for at komme tilbage i par-
tiet, men det kræver, at man ser Du-
das meget smarte trick i partiet, hvil-
ket Carlsen ikke gjorde.
31. The1 Dxa2

32. Dc2!
Enmeget nervøs Duda sagde efter

partiet, at han var tæt på at spille 32.
Dxf4, inden han opdagede 32... Tb1
mat!
32... Dxc4 33. Te8+ Kh7
33... Txe8 34. Txe8+ Kh7 35.

Th8+! var tricket, Carlsen opdagede
for sent. Hvid vinder dronningen og
partiet efter 35... Kxh8 36. Lxg7+
Kxg7 37. Dxc4.
34. Txb8
Stillingen er selvfølgelig totalt tabt,

men da der kun var 10 sekunder i til-
læg per træk, spiller Carlsen videre
et godt stykke tid.
34... Dxd5+ 35. Dd2 Lxf3+ 36. Kc1

Dxf5 37. Te3 Se2+ 38. Kb2
Meget solidt spillet af Duda.Alt er

dækket og kongen er helt safe på a3.
Resten er nemt for en spiller på Du-
das niveau.
38... Sxc3 39. Dxc3 Df4 40. Dd3+

f5 41. Tf8 Db4+ 42. Kc1 Le4 43. Db3
Dd4 44. Dc3 Dd6 45. Tf7 Dg6 46.
Td7 Dg1+ 47. Kb2 c4 48. Txe4 fxe4
49. Td4 Df2+ 50. Dd2 c3+ 51. Kxc3
Dg3+ 52. Kb2 Dxh3 53. Txe4 Dg3
54. Dd4 Dg2+ 55. Kc3 Df3+ 56. Kb4
Df8+ 57. Ka5 Df5+ 58. Kxa6 g5 59.
a5 h3 60. Te7+ Kg6 61. Dg7+ Kh5 62.
Dh7+ Kg4 63. Te4+, opgivet.
1-0.

Ellers var det Carlsens turnering. Vi
skal straks se ham fra en mere vel-
kendt side, hvor han fuldstændigt
udspiller sin modstander med rela-
tivt enkle midler. Hans faste danske
sekundant hjalp denne gang på af-
stand og guider os.

Magnus Carlsen (2863)
Aryan Tari (2633))
Spansk / C84

Stavanger var tænkt som genstarten
på skak med folk siddende overfor
hinanden på topniveau, men kom-
mer nok nærmere til at virke som en
enkeltstående event, inden vinduet
igen lukkede i. De udenlandske spil-
lere var rejst til Norge 10 dage inden
for at udstå karantæne. Jeg valgte
ikke at gøre dette, og det fik den kon-
sekvens, at jeg ikke kom afsted, da
Norge ugen inden start satte Litauen
som et af de sidste lande fra Europa
på listen over lande, hvorfra man
skulle i karantæne ved ankomst.
Hjemmefra kunne jeg så følge Mag-
nus have en lidt atypisk turnering,
hvor stimer blev brudt. Først positivt
ved at Caruana efter 19 remiser blev
besejret, men umiddelbart fulgt op
af det første nederlag i over to år. Til
sidst endte det med en kamp om 1.
pladsen i kapløbmed Firouzja og for
at tage teten i det opgør, var det es-
sentielt at vinde med de hvide brik-
ker over feltets klart lavest ratede
spiller, landsmanden Tari. Kasparov
knuste “sådanne” i åbningen, hvor-
for det ofte knapt blev til et parti,
men den teknologiske udvikling har
gjort gode forberedelser til alle-
mandseje, hvorfor Carlsens tilgang
er helt anderledes. En spilbar stilling,
med rum til at vise klasseforskellen
er den realistiske målsætning.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4.

La4 Sf6
Tari havde spillet 4... f5?! runden

før imod Duda, men trækket var ty-
deligt baseret på en overraskelsesef-
fekt og som forventet, gentager han
den naturligvis ikke.
5. 0-0 Le7 6. d3!?
Aronian vandt tidligere i turne-

ringen med 6. Te1, men Magnus
spiller det træk, der endda i flere bø-
ger bærer navnet Carlsen-varianten,
opkaldt efter partier fra ungdom-
men under samarbejdet med Kaspa-
rov.
6... b5 7. Lb3 d6 8. a4 Ld7!
I 2007 spillede Aronian 8… Tb8

imod Magnus i deres kandidat-
match, og senere blev 8... b4 det po-
pulære træk. Carlsen excellerede i
stillingsstrukturerne og var endda så
venlig, at han samme år gav tankerne
videre til Anand og mig i en træ-
ningslejr før VM i Mexico, hvor
Anand brugte det til at besejre
Grischuk. 13 år senere er man nået
frem til, at partitrækket er løsningen
på sorts problemer, hvorfor varian-
ten er gået af mode, hvilket jo er en
god grund til at spille den igen!
9. c3 Sa5 10. La2 c5
Mere principielt var 10... bxa4!?

Kortsigtet vinder det en bonde,men
mere relevant efter 11. Sbd2 0-0 12.
Lb1 Lb5!? fremtvinger sort, at hvid
er nødt til at spille c4, for først der-
efter at kunne slå bonden på a4 med
Lc2xa4. Det giver en markant mere
fastlåst bondestruktur, hvor hvid
ikke har c3+d4-planer i partiet, og
Ding fik en rimelig stillingmed dette
koncept imodMagnus tilbage i 2017.
11. Lg5 0-0 12. Sbd2
Her havde Caruana spillet 12.

axb5 axb5 13. Sa3 øjnende d5-feltet
til springeren via c2-e3, men Mag-
nus ønsker endnu ikke at afbytte
bønderne i a-linjen og derigennem
lette trykket på den sorte stilling.
12... Tb8 13. axb5
Nu derimod, hvor sort har brugt

tid på at flytte tårnet væk fra a8, er
det logisk at åbne linjen.
13... axb5 14. Te1 b4 15. Sc4 Sxc4

16. Lxc4 bxc3 17. bxc3 Dc7 18. Dc2
Lb5 19. Lxb5 Txb5 20. Lxf6! Lxf6
21. Sd2

Peter Heine Nielsen
kommenterer

Skakbladet nr.4-FINAL-for print:Layout 1  17/11/20  10:22  Side 51



52 • Rigtige spillere, rigtig skak

Teknisk set en vældig spændende
stilling: Tre sæt lette officerer er af-
byttet, a- og b-bønderne ligeså. Alt
dette taler naturligvis for remis,men
hvid har en tydelig fordel via poten-
tialet på de hvide felter i centrum, li-
gesom sorts stilling nok er solid,
men lider af ikke at have nogen
måde udbedre svaghederne på. Pas-
sivt forsvar venter forude, uden ud-
sigt til afklaring. Objektivt er stillin-

gen formentligt remis, men i praksis
har sort betydelige vanskeligheder.
Tari forbereder sig på langt passivt
forsvar, men netop i denne stilling
gør han det markant sværere for sig
selv.
21... h5! ville være enmarkant for-

bedring af hans stilling. Sorts bonde
når til h4, hvilket indebærer en
række fordele. Dels sikrer det g5-fel-
tet til egen løber, da hvid ikke kan få
en bonde til h4, dels gør det, at hvids
kongestilling aldrig bliver sikker i
den forstand, at en g3+Kg2-forma-
tion altid risikerer et ... h3+ samt
h3+Kh2 et ... Lf4+. Måske den slags
virker som småting, men dette er en
stilling, hvor de små ting er, hvad
hvid samler på! Afgørende er det
måske ikke, men fra en praktisk
synsvinkel er forskellen stor. Herfra
er Tari passiv tilskuer.
21... Dc6?! 22. Da4 Tfb8 23. Sc4
Endnu et instruktivt moment. For

sort virker det naturligt at spille 23...
Lg5 stoppende hvids springer i at nå
d5 via e3, men da sker 24. Sa3 T5b6
25. Dxc6 Txc6 26. Sc4, hvilket com-
puterne vurderer som vundet for
hvid! Problemet er, at d6 hænger, og
det gør, at sort ikke kan spille 26...
Tc7 medfølgende, at hvid derfor får
kontrol over 7. række startende med
27. Ta7.
23... h5 var en idé,men udover 24.

Sa3 var 24. g3!? h4 25. Tab1 interes-
sant, da 25... Txb1 26. Dxd7 Txe1+
27. Kg2 er klart bedre for hvid, da
hans dronning og springer samar-
bejder markant bedre end sorts lø-
ber + to tårne.
23... Le7 24. g3!
Ikke at 24 Sa3 var dårligt,men sort

ville få en klart bedre version end i
forrige variant, og Magnus sikrer
derfor at ... h5 altid kan besvares
med h4!
24... Dc8 25. Dd1 g6 26. Kg2 Lf8

To norske verdensmestre: Magnus Carlsen og Aryan Tari. Sidstnævnte vandt juniorverdensmesterskabet i 2018.
Foto: Lennart Ootes.
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27. Df3 Tb3 28. Tec1 De6 29. Ta7

Sorts problem er ikke, at hans stilling
er på bristepunktet, men derimod,
som nævnt tidligere, at det er umu-
ligt at gøre positive fremskridt, og
han er derfor decimeret til passivt
parerende hvids forsøg på at bryde
igennem. Logisk, ud fra gængse be-
tragtninger, tilbyder Tari her yderlige
afviklinger:
29... T8b7 30. Txb7!?
Bemærkelsesværdigt! Igen er Carl-

sen ikke det mindste bekymret for at
simplificere stillingen. Generelt
skulle man tro, at afbytninger hjæl-
per den forsvarende part,men her er
det ikke nødvendigvis tilfældet.
F.eks. bliver det sorte tårn nu tvun-
get til at vælge imellem at forsvare 7.
eller 8. række og kan dermed i reali-
teten ikke forhindre, at hvid tager
kontrol over den modsatte af dem.
30... Txb7 31. Ta1 h5 32. Ta8 Kg7

33. Se3 Tc7?
Ser uskyldigt ud, men den afgø-

rende fejl. Computeren indikerer, at
33... Dd7! er eneste forsvar. Ideen er,
at 34. Sd5 besvares med 34... Le7
dækkende f6-feltet, hvorefter 35...
Ta7 er næste led i forsvaret, afbyt-
tende hvids aktive tårn. Stillingen er
da objektivt remis, men i praksis er
der stadigt masser af chancer. h3+g4
er en plan, endda kan man forestille
sig, at hvids konge senere går til
dronningfløjen og prøver at bryde
ind via de hvide felter.
33... Le7 virker måskemere natur-

ligt, men netop da vinder 34. Sf5+!

omgående, illustrerende hvilket pres
sort er under.
34. Sd5 Tc8
34... Td7 gør ingen forskel, hvid

vinder præcist som i partiet.
35. Ta7 Tb8 36. h3 Td8 37. g4

hxg4 38. hxg4 Td7 39. Ta8 f6 40.
g5!
Den sidste detalje, sort kan ikke slå

på g5, da f8 da hænger.
40... f5 41. Dh3 Tf7

42. Te8!?
Elegant og vindende. Men det er

illustrativt, at computeren rent fak-
tisk mener, at 42. c4! er endnu mere
knusende, da sort intet kan gøre for
at forbedre situationen, hvilket ge-
nerelt har været partiets tema.
42... Dxe8 43. Dh6+ Kg8 44.

Dxg6+ Kh8 45. Sf6
Stillet over for valget imellem

umiddelbar matsætning eller store
materialetab opgav Tari.
1-0.

Afgørelsen

Carlsens dueller med den iransk-
fødte teenager Firouzja blev drama-
tiske og kom også til at afgøre hele
turneringen. Firouzja har i et stykke
tid været anset for et helt usædvan-
ligt talent, men dem er der mange af
i øjeblikket, som man kan læse an-
detsteds i dette blad. Det er dog de
færreste, der formår at tage springet
direkte ind i verdenseliten, men det
må man sige, at den 17-årige komet
har gjort.

Det første opgør endte i armaged-
don. Carlsen havde hvid og skulle
vinde,men blev udspillet.Var bagud
både med materiale og på klokken,
men formåede at holde partiet kø-
rende. Efter noget famlen overskred
Firouzja til sidst betænkningstiden,
hvorefter han kylede det tårn, han
var ved at flytte og sadmed i hånden,
ned i bordet. Det tenderer selvfølge-
lig det usportslige, men gav gode tv-
billeder! Og så skal man huske, at det
præcis var sådan den unge Carlsen
selv plejede at opføre sig.Vigtigere er
de sportslige signaler, episoden sen-
der. Firouzja er ikke tilfreds med
bare at møde verdensmesteren, han
vil slå ham, det er det eneste, der tæl-
ler for ham. Og han tror på, at han
kan gøre det.

Deres andet opgør i næstsidste
runde afgjorde hele turneringen.Det
unge håb virkede tydeligt nervøs og
var undervejs bagudmed en hel time
på klokken. Det blev fatalt, da de
endte i et instruktivt bondeslutspil:

Alireza Firouzja (2728))
Magnus Carlsen (2863))

Hvid har oppositionen, så remisen
burde være klar. Firouzja var dog i
voldsom tidnød, så Carlsen spiller
lidt videre. Hvorfor ikke? Hvem ved,
hvad der sker?
62... Kh6!?
62... Kg5 63. Kg3 f5 64. exf5 Kxf5

65. Kf3 er elementært remis.
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63. Kh4 Kg7 64. Kg3!
Hvid tager fjernoppositionen. 64.

Kh3? Kf7 65. Kg3 Ke7 66. Kg4 Ke6
67. Kf3 Kd6 68. Ke3 Kc5 69. Kd3 Kb4
og sort vinder.
64... Kf8 65. Kf2 Ke7 66. Ke2

Ke8!? 67. Ke3 Kd7 68. Kd3 Kd6 69.
Kc3??
Efter 69. Kd2! Kc5 70. Kc3 har

hvid fortsat oppositionen, og sort
kan ikke gøre fremskridt.
69... Kc5 70. Opgivet.
0-1.

Med sejren havde Carlsen vundet
årets Norway Chess en runde før
slut.Det ”fejrede”hanmed et nyt ne-
derlag, denne gangmodAronian. Fi-
rouzja slog derimod kontra og be-
sejrede Duda og tog sensationelt an-

denpladsen.
Det helt særlige armageddon-

koncept prægede i høj grad begiven-
hederne. Arild Rimestad har været
med både under udviklingen af det
og som dommer selvfølgelig også
under eksekveringen. Her fortæller
han lidt mere om, hvad der egentlig
foregår oppe i Norge.

Magnus Carlsen vandt Norway Chess, selv om han tabte to klassiske partier. Hans verdensrekord lyder nu på 125 klassiske
partier i træk uden nederlag. Rekorden bliver meget svær at slå. Foto: Lennart Ootes.
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Af Arild Rimestad

Arrangørerne har siden den før-
ste Norway Chess turnering i

2013 turdet gå egne vegne og afprø-
vet deres ideer – det fortjener de ros
for.
I 2013 blev de ni runder afholdt

på fire (4) forskellige lokationer! De
fleste runder blev afholdt i Sandnes
på det hotel, hvor spillerne boede,
men 4. runde blev afholdt på en fa-
brik, 7. runde blev afholdt på en ø,
man måtte sejle til, og 9. runde blev
afholdt i Stavangers storstilede kon-
grescenter. Alt i alt en kæmpestor
udfordring for mange, ikke mindst
for det danske team, der stod for de
mange opsætninger og nedtagninger
af livebrætterne rundt omkring.
Man gentog kunststykket de efter-

følgende år, hvor især et af de alter-
native spillesteder er værd at frem-
hæve, nemlig Utstein Kloster!
Og så har de altid haft spændende

tiltag på fridagene for spillerne. Fra
fjordrafting og bonde for en dag
medmalkning af køer, til kokkekon-
kurrence og bagedyst – alt sammen
ganske underholdende.
Folkene bag Wijk aan Zee-turne-

ringerne sagde i sin tid, at det med at
skifte lokationerne undervejs, det
kunne man ikke, og det var for be-
sværligt – åbenbart er intet så be-
sværligt, at det er umuligt, fordi de
kopierede nemlig ideen og afholdt
bl.a. en af deres runder det ene år på
Rijksmuseet i Amsterdam og en
runde i Rotterdam et andet år.
I fjor,mens verden endnu var nor-

mal, og jeg var blevet tilbudt at være
dommer for anden gang, endda et
halvt år før turneringen startede, da
blev jeg præsenteret for ideen om at
bruge armageddon til at afgøre uaf-
gjorte partier.
For at forstå ideen omkring bru-

gen af armageddon til at afgøre et al-
mindeligt nærskakparti, så er man

nødt til at fatte, hvor STORT skak er
på norsk tv, for det er netop det, det
er.
For ”Ola Nordmann”, der følger

med på tv i timevis og i bedste sen-
detid, mens Magnus fejer al mod-
stand af brættet, så skal der helst
falde en afgørelse i hver enkelt runde,
det vedmenigmand nemlig, hvad er.
Arrangørerne med norsk TV 2 i

ryggen, ville have seancerne til at
vare i 20 minutter, da dette ansås for
at være passende for publikum og
tv-seerne.
Der var bare det, at armageddon

normalt er med 5 minutter til hvid
og 4 minutter til sort, nogle gange
henholdsvis 6 og 5 minutter og med
et tidstillæg på 2 sekunder efter træk
61.
Mine to meddommere, Anémone

Kulczak og Anastasia Sorokina, ka-
stede hurtigt håndklædet, da det
umuligt kunne lade sig gøre at give
spillernemere tid på uret, og det ville
give sort fordel, mente de.
Dette huede bestemt ikke arran-

gørerne, som skrev tilbage i en ikke
så blid tone, ”at så ville de spørge Ju-
dit Polgár, når vi ikke kunne komme
med et ordentlig svar!”

Afsenderknappen

Dette kickstartede åbenbart mine
hjerneceller, for her kom jeg på ba-
nen og manede til ro med mit for-
slag: ”tildel hvid 9minutter og sort 8
minutter og giv 2 sekunder i tidstil-
læg til begge fra det 61. træk.” Jeg fik
trykket på afsenderknappen, blot for
at forbedre mit forslag et minut se-
nere med: ”10 minutter til hvid og 7
minutter til sort og med tidstillæg-
get på 2 sekunder fra det 61. træk.”
Og som jeg tilføjede: ”Det er det
nærmeste, vi kommer de ønskede ca.
20 minutter, og desuden vil det sta-
digvæk kunne gå for at være lyns-
kak.” Nogenlunde sådan formule-

rede jeg det og fik afsendt forslaget,
som arrangørerne var glade for, og
sådan blev det.
Det skulle vise sig, at disse arma-

geddonseancer var en kæmpesucces
– masser af publikum på spillestedet
og titusinder hjemme i stuerne foran
tv-skærmene for slet ikke at nævne
de mange skakspillere rundt om-
kring i verden, der fulgte med via in-
ternettet.
Armageddonpartierne blev spillet

ca. 20 minutter efter, at de ordinære
partier var endt uafgjort. Spillerne
mødte hinandenmed de samme far-
ver, og mens de andre stadig var i
gangmed deres partier – dette sidste
var noget alle enstemmigt havde væ-
ret med til at beslutte og acceptere på
spillermødet før turneringsstart.
Pointsystemet var ikke optimalt i

fjor, da man ”kun” fik to point for at
vinde. I år var det forbedret idet,
man nu fik tre point for at vinde. For
at forstå pointen, så skal man kigge
på to runder ad gangen. I år fik man
altså tre point, hvis man vandt et og
tabte et ordinært parti – det samme
som hvis man først spillede remis og
vandt omkampen, i alt 1½ point, og
gjorde det samme en gang til en
runde efter. I fjor kunne det altså
bedre ”betale sig” at få disse om-
kampe og vinde dem vel at mærke.
På spillermødet i år, så var det

eneste reelle punkt netop armaged-
donpartierne. Caruana bragte emnet
op, da hanmente tidstillægget på tre
sekunder efter træk 41 gav sort en
fordel (chefdommeren havde des-
værre ikke fået mine rettelser, som
jeg havde sendt til arrangørerne), og
Aronian tilkendegav samme hold-
ning. Jeg var glad for, at han nævnte
dette, da jeg så ikke behøvede at bede
om mikrofonen. Magnus tog ordet
og foreslog højst to sekunder, helst et
sekund i tidstillæg, da spillerne ikke
skulle kunne spare tid op. Dermed
blev det et sekund, spillerne fik efter

Armageddon i Altibox Norway Chess 2020
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det 41. træk.
Vi behandlede armageddonparti-

erne efter reglerne for lynskak, selv
om hvid egentlig havde en tid, der
kunne klassificere det som hurtigs-
kak: 10 minutter og 1 sekund efter
det 41. træk – der må nok kigges en
anelse på dette til næste år.
Hvis man sammenligner resulta-

terne i fjor med dem i år, så taler den
procentuelle del af afgjorte partier sit
tydelige sprog, idet 60 % af de ordi-
nære partier fandt en vinder i år,
mod knap 25 % i fjor. Forklaringen
skal dels findes i betænkningstiden
med to timer til hver spiller og ti se-
kunders tidstillæg efter træk 40 og
dels pointsystemet. Nu er antallet af
spillere, og hvem de er, også faktorer
der gør sig gældende,men forskellen
er dog markant.
Talen om sort fordel blev der hel-

ler ikke noget af – ud af de 12 arma-
geddonpartier i år, vandt hvid halv-
delen, så også her var der glæde at
spore hos arrangørerne.
Var der så nogen ”sager”, kunne

man fristes til at spørge? Nej, egent-
lig ikke; men nu hvor alt dækkes af
kameraer, både af fotografer og dem

til tv og internettet, så kan jeg nævne
de to armageddonpartier, hvor der
var lidt ”liv”, endda med de samme
spillere.
I 4. runde var Aronian klar, og jeg

satte partiet i gang kl. 20.45,men Fi-
rouzja var ikke kommet, og jeg gik
ud for at lede efter ham. Han duk-
kede først op efter godt halvandet
minuts tid og havde stort set kun
halvdelen af den tid, Aronian havde,
men alligevel formåede Firouzja at
have symbolske halvandet minut til-
bage på uret, da han blev noteret for
sejren – en remis er som bekendt en
sejr med sort i armageddon.

Efterspil

Der kom også et lille efterspil, efter
at han ellers var noteret for pointet.
Firouzja spurgte, hvorfor jeg havde
sat uret i gang så tidligt. Begge var
faktisk enige om, at de havde fået at
vide, at det var kl. 20.45. Han nåede
endda at beskylde mig for at lyve, før
han også gentog det overfor chess24
bagefter. Det korte af det lange var,
at hans far havde fortalt ham, det var
kl. 20.50! Min redegørelse kunne

man også læse i chess24’s runderap-
port efterfølgende.
Apropos faren, så så jeg ham gå

over til Anémone, mens jeg passede
den nævnte omkamp. Hun var i
gangmed at gøre klar og spritte af og
det hele til det andet armageddon-
parti mellem Tari og Duda. Jeg
kunne forstå, at han syntes det for-
styrrede, mens hans søn sad og spil-
lede. Hun fik pænt forklaret ham, at
hun var nødt til at gøre alt klar.
I 7. rundemødtes de igen, numed

omvendte farver.Aronian kunne nø-
jes med remis med de sorte brikker.
Han kunne endda taktisk have af-
gjort partiet med over et minut til-
bage på uret mod Firouzjas 23 se-
kunder, men valgte den forkerte vej.
Han endte dog stadig med en bedre
stilling og en bonde mere i et T-S vs.
T-S-slutspil. Til sidst blev det et
spørgsmål om, hvis ”vinge ville
falde” først. Aronian have ni sekun-
der, Firouzja kun fire på et tids-
punkt. Alligevel var det Aronians tid,
der løb ud.
Firouzja havde selv prøvet at sidde

på den forkerte side af brættet og
tabt på tid, hvor han på et tidspunkt

Magnus Carlsen og Alireza Firouzja spillede et par dramatiske partier i den ottende udgave af Norway Chess.
Foto: Lennart Oootes.
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kunne have vundet og taget revan-
che fra VM i lynskak 2019 i Moskva,
for det var nemlig i 2. runde mod
Carlsen, han i stedet endte med at
tabe på tid og … slå et tårn ned i
bordet!

Drama Queen

Da de mødtes igen i 9. runde, kom
der ikke noget armageddon ud af

det, da Firouzja med kort tid på uret
og nervøsiteten hængende over sig,
fejlede fælt i et bondeslutspil med
fjernoppositionen som tema. Havde
han fået remisen her og tabt arma-
geddon bagefter, ja, så havde han
faktisk fået en delt 1. plads og en om-
kamp ud af det (hvis Carlsen stadig
havde tabt i sidste runde. red.).
Firouzja har måske fået sig et lille

ry for at være en DramaQueen,men

han er en formidabel skakspiller a la
Kasparov og Carlsen – her tænker
jeg også på hans udbrud og opførsel,
så ham kommer vi til at se og høre
meget mere om fremover.
Det vil glæde mig, at få lov til at

være dommer for 4. gang deroppe og
opleve Carlsen, Firouzja,Aronian og
alle de andre ikkemindst, når de skal
afgøre det hele med armageddon!

l l 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Point

1. Magnus Carlsen NOR 2863 — — 1½ 3 1½ 0 3 1½ 0 3 3 3 19½

2. Alireza Firouzja FID 2728 1 0 — — 1½ 1½ 1½ 3 3 3 3 18½

3. Levon Aronian ARM 2767 1 3 1 1 — — 3 0 3 1 3 1½ 17½

4. Fabiano Caruana USA 2828 0 l 1 1½ 0 3 — — 3 1½ 3 l½ 15½

5. Jan-Krzxystof Duda POL 2757 3 0 0 0 l½ 0 0 1 — — 1 3 9½

6. Aryan Tari NOR 2633 0 0 0 0 0 l 0 l 1½ 0 — — 3½

8th Norway Chess Stavanger 5.-16. oktober 2020

Årets julegaveidé til skakspilleren
“Hamann er dejligt ærlig og lægger ikke fingrene imellem i sine

karakteristikker af rivalerne. Det er en fornøjelig omgang og et

must read for dem, der interesserer sig for dansk skakhistorie.”

Sune Berg Hansen i Politiken.

“I layout, omfang og hele konceptet er der tale om en

luksusudgivelse – og prisen på 349 kroner er absolut fair, for her er

tale om en forkælelsesgave til skakvenner eller en selv.”

Peter Dürrfeld på Facebook.

“Han har ikke kun skrevet en skakbog, men skriver også om

mange af livets problemer, og det vil glæde Svend, når jeg siger,

den er sammenlignelig med Enevoldsens klassiker

30 år ved skakbrættet.”
Carsten Høi i Skakbladet.

552233  ssiiddeerr..  –– IInnddbbuunnddeett
PPrriiss  334499  kkrroonneerr..

“Hamann” kan købes eller bestilles gennem alle danske
boghandlere – fysiske som digitale – ligesom bogen 
forhandles af Dansk Skaksalg og Skakbloggen.
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Holdafslutning i Skanderborg
Efter en udsættelse på næsten et halvt år blev Xtracon Skakligaen endelig færdigspillet
med en dobbeltrunde i september. Team Xtracon Køge vandt DM for anden gang. I mod-
sætning til sidste sæson måtte østsjællænderne dog se sig besejret i en enkelt match. Trods
nederlag til Brønshøj var Køges forspring så tilpas stort, at der aldrig var tvivl om mester-
skabets placering. Overraskende nok fik Køge ikke flest matchpoint. Stormester Carsten
Høi fra sølvvindernes mandskab kigger her på de afsluttende runder og giver sin vurdering
af brætpoint kontra matchpoint.

Team Xtracon Køge vandt hold-DM for anden gang. Finn Stuhr rækker DM-pokalen mod højderne, mens Boris Chatalbashev (tv.)
og Mikkel Antonsen (th.) forsøger at få fingre i den. Yderst til venstre ses Køges topbrætter Eduard Rozentalis og Ferenc Berkes.

Foto: Thomas Vestergård.
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1. Team Xtracon Køge   — 3  7½ 7  6½ 4  5  5½ 4½ 7   49½  15
2. Brønshøj              5  — 5½ 4½ 5½ 5  5½ 5½ 3½ 4½  44½  16
3. Jetsmark               ½ 2½ — 4½ 5  5  4½ 5½ 6½ 7½  41½  14
4. Skanderborg           1  3½ 3½ — 5  5  5  5½ 4  5   37½  11
5. Nordkalotten          1½ 2½ 3  3  — 4½ 6½ 5  4½ 5½  36   10
6. Hillerød              4  3  3  3  3½ — 4½ 3½ 5½ 5½  35½   7
7. Øbro                  3  2½ 3½ 3  1½ 3½ — 4½ 6  6   33½   6
8. Århus/Skolerne        3  2½ 2½ 2½ 3  4½ 3½ — 6½ 5   33    6
9. BMS                   3½ 4½ 1½ 4  3½ 2½ 2  1½ — 4½  27½   5
10. Nordre                1  3½  ½ 3  2½ 2½ 2  3  3½ —  21½   0       

Skakligaen 2020
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Af Carsten Høi

En lang pause for holdskakken og
for mange også pause fra interne

turneringer ude i klubberne rundt
omkring i Danmark. Da DSU ende-
lig lukkede op igen for en sikker af-
vikling af de sidste to runder, stod
Skanderborg som planlagt klar og
gjorde det igen fremragende.
God plads til spillerne i den store

sal på Niels Ebbesen Skolen og fin
forplejning fra kantinen.
Tak for det Skanderborg!
Personligt var jeg spændt på at se

den danske elite igen; sikkert lidt
mærkeligt for mange – afspritning
og afstand og ellers koncentrere sig
om partiet. En del havde måske haft
mere tid det foregående halve år til
at træne og spille på nettet på grund
af nedlukning af samfundet i lange
perioder.Men netskak og liveskak

er jo efter min mening forskellige
ting; intet er som livestemning, og
selve atmosfæren og psykologien
omkring skakturneringer kan ikke
sammenlignes med ret mange andre
sportsgrene eller underholdning.
Dansk skak var heldigvis allerede

kommet godt i gang med en del sen-
sommerturneringer.
Jeg selv havde f.eks. spillet en åben

turnering i Køge. Men vi har stadig-
væk været vidner til den
længste skakpause i mands minde,

for jeg startede med turneringsskak i
foråret 1969 og har naturligvis haft
“gode sunde abstinenser”.
Vi skakspillere har selvfølgelig blot

været i samme båd som mange an-
dre, bl.a. sportsfolk, skuespillere og
musikere: Alle vil gerne op på scenen
igen.

Team Xtracon Køge kom til Skan-
derborg med en 6 points føring, så
mesterskabet 2020 var i princippet
afgjort. Brønshøj, Jetsmark og Skan-
derborg samt et par hold til havde de
næste pladser at kæmpe for. Alvorli-
gere her var måske kampen om at
undgå nedrykning, hvor BMS og
Øbro begge var i fare. Nordre kunne

ikke reddes og måtte ned. I sidste
ende måtte BMS følge Nordre ned i
1. division.
Køge har det mest professionelle

hold nogensinde i Danmarks bedste
liga, og det kan kun højne turnerin-
gens status og styrke at få så mange
stærke stormestre til landet. Henrik
Mølvig er sponsor for dette hold, og
det vil fremover også være svært og
udfordrende for konkurrenterne at
matche dem. Jeg vil godt sige et stort
tillykke med Hold-DM 2020 til
Køge, der faktisk var ret ydmyge i
Køges lokale blad. Her blev det
nævnt, at det var det danske system
med brætpoint (BP), der sikrede
mesterskabet. Hvis man lige som i
næsten alle andre lande havde spillet
med matchpoint (MP), ville BSF
være løbet med guldet.

Brætpoint vs. matchpoint

Er DSU så klar og interesseret i at gå
over til det gængse system med MP?
Min egen indstilling er helt klart for
BP, selv om jeg godt kan se fordele
også med MP-systemet. De fleste af
vores elitespillere spiller eller har
spillet for udenlandske klubber, hvor
de indstiller sig på MP-systemet.Her
spiller man mere for holdet og giver
af og til remis i en gunstig stilling:
f.eks. for at sikre de meget vigtige to
MP. Også i internationale holdtur-
neringer som OL og EM har man i
mange år brugt dette, så dansk
holdskak er således meget speciel.
Grunden til at jeg elsker BP er en
overbevisning om, at skak kun del-
vist er et holdspil. Holdturneringen
er for alle spillere noget specielt, også
for begynderen på 6. holdet, for det
giver et fællesskab for skakspilleren,
der ellers er ret alene i konkurren-
cerne på brættet.Men et skakhold er
ikke et fodboldhold; selv som holds-
piller er man lidt sig selv! En anden
ting, som jeg finder positivt ved BP
er avancemulighederne for et hold,
der er kommet bagud i starten. Me-
get kan ændres ved en stærk slut-
spurt. Her kunne BSF dog ikke yde

mirakler trods en pæn sejr på 5-3
over Køge.

8. runde 

Den store overraskelse var netop
Brønshøjs sejr over favoritten Køge,
der jo faktisk kunne have sikret sig
DM før tid med en sejr. Vi skal se mit
parti mod vor bulgarske ven GM
Boris Chatalbashev, der jo repræsen-
terer dansk skak, da det bulgarske
skakforbund pt har store problemer.
Jeg fik rigtig mange mails og likes(!)
flere dage efter, da det var nok så un-
derholdende. Til sagen:

Carsten Høi, Brønshøj (2335)
Boris Chabalbashev, Køge (2517)
Grünfeld-indisk / D94

1. c4 c5 2. e3 Sf6 3. Sf3 g6
En god måde at imødegå hvids

opstilling.
4. d4 Lg7 5. Sc3 0-0 6. Le2 cxd4 7.

exd4 d5 8. Se5
Dejligt aggressivt.
8… Sc6 9. 0-0 Lf5 10. Le3 Tc8 11.

Sxc6 
Giver en stillingstype jeg ikke ple-

jer at få. Kun spændende.
11.. bxc6 12. c5 Tb8 13. Dd2 Sg4
Overraskede mig lidt, men løber-

par er løberpar, har Boris ret i!
14. Lxg4 Lxg4 15. Tfe1 Te8 16. a3

Tb3
Sort vil forhindre b2-b4 så vidt

muligt.
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17. Sa2! 
Kreativt!
17… a5 18. Sc1 Tb5 19. b4 axb4

20. axb4 Db8 21. Ta4 e5 22. Sb3
Tb7 23. Sa5 Td7! 24. Taa1 Ikke 24.
Sxc6? Db5.
24… Db5 25. dxe5 d4 26. Lh6
Uforståeligt – bedre 26. Lf4 eller

sågar 26. Lg5.
26… Lxh6 27. Dxh6 Dxb4
Selvfølgelig; stillingen er stadig-

væk i balance, men hvids mulighe-
der er svundet til ingenting.
28. h3 Lf5 29. Sxc6 Dxc5 30. Tac1
Med remistilbud – d-bonden er

irriterende, og tiden er knap nu.
30… Lc2?
30… Db6! med sort fordel.
31. Dd2 Dxc6 32. Txc2 Dd5 33.

Df4 d3 34. Td2 T8d8 35. h4 De6 36.
Te3 Td4 37. Dg3 Dc4! 
Et ubehageligt træk i farten, men

jeg dækker alt og koncentrerer mig
om sorts d-bonde.

38. Df3 h5 39. e6! 
I Tals ånd-kæmpe og tro på kom-

binationerne!
39… Tf4
En enkel remis er 39… fxe6 40.

Df6 Dc1+ 41. Kh2 Dc7+ 42. g3 Df7
osv.
40. Texd3!
Rigtig rart at komme af med den.

Og jeg så nu at 40… Txd3 41. Dxd3
lignede en fin remis.
40… Txf3
Ok stadigvæk for sort!
41. Txd8+ Kg7?
41… Kh7 er remis med det

samme! Nu har hvid fordelen, selv
om sorts remis stadig er der. Boris
spillede hurtigt her, selv om han
havde nået de 40.

Fra topkampen mellem Team Xtracon Køge og Brønshøj. Matchen endte med et sjældent nederlag til Køge, der blev besejret
med 5-3. Forrest i venstre række ses Køge-spillerne Ferenc Berkes, Eduard Rozentalis og Boris Chatalbashev. Til højre Brønshøjs
Tiger Hillarp-Persson, Aref Vasli, Carsten Høi og Jakob Aabling-Thomsen. Foto: Thomas Vestergård.
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42. e7!!
Længe siden jeg har truet med

også at tage en springer!
42… Te3??
Først her misser Boris remisen!

42… Txf2!, som jeg så, men stadig
regnede som fordelagtigt. 43.e8S+
(eller 43. e8D?? Df1+ og mat eller 43.
Txf2 Dc1+ og sort vinder e-bonden
med remisstilling) 43… Kh6 44.
Txf2 Dc1+ 45. Tf1 Dc5+ 46. Tf2
De7! 47. Sd6 f6!, og sort sikrer remi-
sen på grund af hvids ukoordinerede
brikker samt hans svækkede konge-
stilling, der giver sorts stærke dron-
ning mulighed for evig skak.

43. fxe3 Dxh4 44. e8S+
Første gang jeg så et skakspil med

de fascinerende brikker med et bil-
lede af en springer på æsken, troede
jeg, den var den stærkeste brik. Men
fascinerende vil den altid være for en
8-årig!
44… Kh6 45. Td1 De7 46. Kf2?
Bedre 46. T1d3 Dh4 47. T8d4!
46… Dh4+ 47. g3? Dh2+ 48. Kf3

Dc2? 
48… h4! er bedste sorte chance!

49. T8d5! 
Med vindende fordel igen!
49… Dc4 50. Sd6 Dg4+ 51. Kf2 h4

52.gxh4 Dxh4+ 53. Ke2 Dg4+ 54.
Kd2 Dg2+ 55. Kc3 f5 56. T5d2 Df3
57. Td3 Dc6+ 58. Sc4 
Springeren er ideel til at dække

kongen mod skakker.
58… Kh5 59. T3d2 Df6+ 60. Kb3

Dh4 61. Td8 Df2 62. T8d2 Dg3 63.
Th1+ Kg5 64. T2d1 Kf6 65. Thg1
Db8+ 66. Kc3 Dh8! 
Computerens valg også; Boris er

ikke kommet helt fra Bulgarien –
den skønne by Varna – for at lægge
sig uden sværdslag!
67. Td6+ Ke7+ 68. Kd3 Da8 69.

Tgxg6
Nu er det selvfølgelig helt slut,

men hele tiden med et halvt minut
på uret, og meget mærkeligt kan ske!
69… De4+ 70. Kc3 Db1 71. Tb6

Da1+ 72. Kb4 Kf7 73. Tgc6
Computeren siger nu +62,7, så det

skulle lykkes,men som Larsen sagde,
gør tidnød folk
sindssyge, og permanent tidnød i

timevis …!
73… Ke8 74. Kc5 Da7 75. Kb5! 
Computeren nikker!
75… f4! 
Sidste “skud i bøssen”, men det

virker!
76. Sd6+ Kd8 77. exf4?? 
Træthedstegn, jeg så 77. Tc8+?

Kd7 var kompliceret, men ikke det
enkle 77. Tb7! og slut!
77… Da2
Sort lever lidt endnu!
78. Tb8+ Kd7 79. Tb7+ Ke6 
Én af de begyndere jeg underviser,

har jeg lige lært at sætte mat med to
tårne: først kongen ud på randen og
så matsætning. Han skulle lige have
set sin lærer nu!
80. Sc4+ Kf5 81. Tf7+ Ke4 82.

Te7+? Kxf4 83. Tf6+ Kg5 84. Tef7
Db1+ 85. Kc5 Dg1+ 86. Tf2 Kh4
Computeren bryder sig ikke om

dette træk, men Boris har måske
tænkt: Kongen står fint på randen
mod ham ...! 
87. Kd5 Dh1+ 88. Kd4 Kg3 89.

T2f6 Dh4+ 90. Kd5 Dh1+ 91. Ke6
Dh3+ 92. Ke7 Dg4 93. Sd6 Kg2 94.
Kf8 
Computeren er nu tilfreds med

Stormester Carsten Høi kunne både glæde sig over en god sæson for Brønshøj
samt en springerforvandling i næstsidste runde. På 3. bræt blev det til 6½ af 9. 

Foto: Thomas Vestergård.
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min angrebsplan! To tårne og sprin-
ger er selvfølgelig alt for meget for
dronningen.
94… Dh4 95. Sf5? 
95. Kg8! vinder hurtigt damen

her!
95… Db4+ 96. Sd6 Db8+ 97. Se8

Db4+ 98. Kg8 Db3 99. Tg6+ Kh3
100. Sd6 Kh4 101. Sf5+ Kh5 102.
Tgf6 Kg5 103. Sd4 Da2 104. Se6+
Kh5 105. Th7+ Kg4 106. Tg7+ Kh5
107. Kh8? 
Lidt træt! 107. Tg5+ og mat i næ-

ste!
107… Da8+ 108. Kh7 De4+ 109.

Tgg6 Db1 110. Sg7+ Kh4 111. Tf4+
Kh3 112. Sf5 Db7+ 113. Tg7, opgivet.
1-0.
Endelig!

Jeg nåede at fejre vores sejr over
Køge på 5-3 på en god italiensk re-
staurant med holdet.Brønshøj hav -
de virkeligt scoret over den dag,
f.eks. havde Jacob Carstensen og Ni-
els Nørskov vundet fine partier over
Ahlander og Antonsen. Det var en
god pizza og en god stor fadøl! Vores
formand Carsten Petersen, der for en
gangs skyld ikke ledte holdet,
SMSede tillykke, og ligeledes kom en
hilsen fra Bromann.

Køge var dog stadig foran med hele
4 points før 9. runde, hvor de ikke vi-
ste nogen nåde mod Nordkalotten
og vandt 6½-1½ og sikrede sig over-
legent guld. Matchen om sølv og
bronze blev afgjort internt mellem
BSF og Jetsmark, hvor vi fortsatte de
meget gode takter og vandt klart
med 5½-2½.

Jeg har udvalgt tre andre meget fine
partier fra weekenden:

Sune Berg Hansen, Hillerød (2552)
Jakob Vang Glud, Århus/Sk. (2531)
Skotsk / C45

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4
Skotsk; Sune er stærk i åbningen

og spiller mange ting.
3… exd4 4. Sxd4 Lb4+ 5. c3 Lc5

6. Sxc6 bxc6 7. Ld3 d6
Computeren foreslår bl.a. 7…

Dh4, men teksttrækket ser fint ud.
8. Sd2 Sf6 9. 0-0 a5 10. Sb3 Lb6

11. Sd4 Ld7 12. h3
Computerens valg, tager brodden

af et eventuelt Sg4.
12… h6 
Forhindrer bindingen Lg5.
13. Df3 0-0 14. Te1 Te8 15. Lf4 c5

16. Se2 

Og her skulle 16. Sf5 være hvids
bedste med lille fordel.
16… Sh7?!
16… Lc6 er naturligt og nok det

bedste.
17. Sg3 Sg5 18. Dh5 Tb8? 
Bedre 18… Df6 og sort er ok.

Sune udnytter straks unøjagtighe-
den.

19. Lc4! Df6??
Sort er inde i partiet efter 19…

Le6!
20. Lxg5 hxg5  

Skak er svært. Its all over!

Jakob Vang Glud måtte forsvare sig mod Skotsk i partiet mod Sune Berg. Foto: Thomas Vestergård.
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21. e5! Txe5 22. Txe5 dxe5 23.
Se4 Df4 24. Te1! 
Viser sorts magtesløshed; f7 og g5

er i farezonen. Sorts stilling hænger
ikke sammen, og “den tykke bonde
på b6” siger alt.
24… Le8 25. Sxg5 Td8
Eller 25… Dxc4 26. Txe5 Dd3 27.

Txe8+! med mat.
26. b3! 
Cool! Sort sidder i klemmen – der

er angreb og for øvrigt også en posi-
tionel ruin ovre hos sort.
26… Td2 
Jeg kiggede på det for mig bedste

træk 26… Df6, men maskinen sva-
rede blot 27. f4!! med nedsmeltning.

Analysér selv tak; miseren er den
tykke bonde på b6. 27… Dxf4 28.
Tf1 De3+ 29. Kh2 og eksplosion på
f7.
27. Dh7+ Kf8 28. Sf3!, opgivet.
For at citere og nu genbruge én af

Jens Enevoldsens fine noter til et
Børge Andersen-parti: ”Det så må-
ske ikke ud af så meget, men det ta-
ger mange år at lære.”
1-0.

Jonas Bjerre er det største talent
Danmark har, og der er store for-
ventninger til ham. Se hvordan han
nedspillede Lars Schandorff med
sort.

Lars Schandorff, Hillerød (2471)
Jonas Bjerre, Skanderborg (2544)
Katalansk / D02

1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. g3 
Ok, men 3. c4 havde Lars åbenbart

ikke lyst til den dag.
3… c5 4. Lg2 
Eller 4. c4.
4… cxd4 5. 0-0 h6
Også computerens førstevalg!
6. b3 e6 7. Lb2 Lc5 8. Sxd4

Og her foreslås 8. Lxd4 Lxd4 9.
Dxd4 Sc6 10. Db2.
8… 0-0 
Godt også 8… e5!
9. e3 
Passivt, bedre 9. c4.
9… e5! 10. Sf3 e4 11. Sd4 Lg4 12.

Dc1
12. Se2 er bedre, men sort står al-

lerede lidt bedre.
12… Sbd7 
En anden god mulighed var 12…

Lxd4 13. Lxd4 Sc6 14. Lb2 Tc8 med
fin stilling for sort, der har vundet
åbningsduellen.
13. h3 Lh5 14. La3 

Jonas Bjerre scorede 4 af 6 for Skanderborg. I den afsluttende dobbeltrunde vandt han over Lars Schandorff. 
Foto: Thomas Vestergård.
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14… b6! 
Et modent træk, der fastholder

sorts ubehagelige tryk.
15. c4 Tc8 16. Dc3 
Bedre 16. Lxc5 bxc5 17. Sf5.
16… dxc4 17. bxc4 Te8 18. Sd2

Se5 

19. Sxe4? 
I en presset stilling regner Lars

forkert.19. Lb2 var en mulighed,
hvor der kan kæmpes.
19… Sxe4 20. Lxe4 Lxd4 21.

exd4
Efter 21. Dxd4 Sxc4 taber hvid af-

gørende materiale.
21… Txc4 22. Db3 Txd4 
Bonde mere og total dominans og

trusler.
23. Lg2 Le2 24. Tfc1 Lc4 25. Da4 

25… Lf1! 26. Opgivet.
Mit program foreslår 26. Dxe8+

Dxe8 27. Txf1, men det er håbløst i
længden, og Lars havde fået nok.

Heller ikke 26. Db3 Lxg2 27. Kxg2
Da8+! hjælper hvid ret længe.
Et flot parti af Jonas, og det er

sjældent, at Schandorff bliver be-
handlet sådan med de hvide brikker.
0-1.

Mikkel Antonsen har haft en lang
dårlig formkurve for så pludselig at
spille godt i BMS-turneringen i som-
mer, hvor han var meget tæt på sin
første GM-norm som 47-årig. Hel-
ler ikke i holdturneringen havde han
den store succes, måske bortset fra
sidste runde, hvor han viste sin
klasse.

Mikkel Antonsen, Køge (2381)
Peter Jakobsen, Nordkalotten
(2209)
Kongeindisk / E71

1. c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. e4
Forhindrer Grünfeld!
3… d6 4. d4 Lg7 5. h3 
Et af Antonsens yndlingssystemer

mod Kongeindisk, hvor han er ret
giftig.
5… 0-0 6. Le3 e5 7. d5 Sa6 8. g4

Sc5
Godt også 8… c6.
9. f3 
En struktur jeg personligt elsker:

Sämisch-strukturen!
9… c6?! 
Risikabelt, hvid får stor terrænfor-

del; standardtrækket 9… a5 var
bedre.
10. b4 Sa6 11. a3 cxd5 12. cxd5

Ld7 13. Ld3
Hvids fordel er nu stor, da sort in-

tet modspil har.
13… Sc7 14. Sge2 

14… De8?
14… Sfe8 burde forsøges.
15. a4 Sa6?
Igen passivt, efter 15… Kh8 – med

idéen Sg8 og f5 – er der masser af
muligheder.
16. Tb1 De7 17. Dd2 Se8 18. h4 f5 
Endelig – hvad ellers?
19. g5?!
Bedre sikkert slag på f5, hvorefter

hvid vinder det vigtige felt e4.
19… f4 20. Lf2 Sec7?? 
Sort måtte absolut spille 20… h6!

Sort savner felter og luft.
21. Tg1
Og her var 21. b5 bedre, da 21…

Sc5? 22. Lxc5 dxc5 23. d6 taber øje-
blikkeligt. 21… Sb8 ville være eneste
mulighed så!
21… Tfc8 22. b5 Sb8 23. Sc1 Le8

24. Lf1! Ld7 25. Sb3 a6?
Peter har følt sig presset længe, nu

er det helt slut.
26. b6 Se8 27. Sa5!, opgivet.

1-0.
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1. Guindy – Falkesgaard 

Heldigvis blev DM spillet ansigt til
ansigt og ikke på nettet som amatør-
mesterskaberne i USA og andre
lande... I dette nummer skal vi foku-
sere på stillinger fra kandidatklassen,
som måske har undsluppet de flestes
opmærksomhed.

25. b4?! Se6? 
Sort havde en chance for at und-
slippe nettet. Efter 25... Se4! 26. Td3
kan han redde sig med 26... Sxe3!!
27. fxe3 (27. Txe3?! Sxf2+ og sort har
masser af modspil) 27... Sxg3+ 28.
Kg1 Sxf1 29. Kxf1 c6. Det kan godt
være, at hvid har nogle chancer, men
resultatet er bestemt ikke oplagt. 
26. Sxe6+ fxe6 27. Td3! 
Denne gang er springeren fanget.

Esmat vandt i 65 træk.
1-0.

Men havde hvid spillet:
25. Td2! Sxa3 26. Ta2 
ville sort ikke have haft chancen

for at undslippe.

2. Meskenas – Matthiesen

Hvid pressede i et stykke tid, men er
gået over stregen. 
28... Td8! 29. Txe6 
29. Dxc6 Sf4+ vinder dronningen. 
29... Txe8 30. Txf6 Txe1 31. Sxe1? 
31. Txc6 Te6 32. Tc2 Tb3 vinder

sikkert også i sidste ende, men med
33. Se5 Teb6 34. Tc7 Tb7 35. Txb7
Txb7 36. b4 kunne hvid have gjort
en del modstand, men 36... Tb6! 37.
Kf3 f6 38. Sc4 Tc6 39. Sa5 Tc2 ser
dog ud til at være nok. Der er dog
stadig nogle defensive resurser i den
hvide stilling. 
31... Kxf6 32. b4 Ke6 33. Sd3 Kd5

34. Se5 Tb7 35. Kf3 Kxd4 36. Sxc6+
Kc3 37. a4 Tc7 38. b5 Kb3 39. a5 Ka4
40. b6 axb6 41. Opgivet.
0–1.

3. Kakulidis – Kølbæk

45. Txe5 
45. Tec2? Tb5 46. Txc4 Te2 47. Tb1

Td5 førte også direkte til remis. 
45... Txe5 46. Txc4? 
Meget naturligt, men også forkert.

En af mine 2500-træningspartnere
var også forblindet af denne bonde-
gevinst. 
46... Te2 47. Tc7 Tb2 
Sort holder nemt remis. 
48. Tb7 Kh7 49. b5 Kg6 50. b6

Kf6 51. h4 g6 52. Tb8 Kf5 53. b7
Kg4 54. Tg8 Txb7 55. Txg6+ Kh3 56.
Txh6.
½–½.
Der var dog ingen grund til at tage

bonden med det samme. Hvid vin-
der let ved at bringe kongen i spil: 
46. Kf2! Te4 
46... Kf7 47. Txc4 Ke6 48. Kf3 Tb5

49. Ke4, kongen er på vej til a4. Re-
sten er teknik. 
47. Kf3 Td4 48. Ke3 Td3+ 49. Ke4

Td2 50. Txc4 Txh2 51. Kd5 
og hvid vinder let.

4. Lintchevski – Yuffa

Vi tager en hurtig tur til Rusland, der
holdt deres åbne mesterskab samti-
digt med DM. De bedst placerede
kvalificerede sig til “superfinalen”. 

65... Kxg4?? 66. Kf1! 
Og pist væk var det sorte angreb.

66. Df2 Dg3+ 67. Kf1! holder også,
men giver lidt ekstra problemer. 
66... De6 

66... Te2 67. Dg6+ med evig skak. 
67. Dd3 Te2 68. Dd4+ Kg3 69.

Dg7+ Dg4 70. Dxg4+ Kxg4 71. a4
Kf4 72. Td5 Te5 73. Tb5 Ke4 74. Kf2
Txb5 75. axb5 Kd5 76. Kxf3 Kc5 77.
Ke3 Kxb5 78. Kd2 Kb4 79. Kc2 a4
80. bxa4 Kxa4.
½–½.

I stedet kunne sort have vundet med:
65... Kh4! 
Dvoretsky kaldte denne teknik for

paraplyen. Det lyder vist bedre på
russisk eller engelsk. 
66. Dh2+ 
66. Kf1 Te2 67. Dh7+ Kg3 med

mat understreger let pointen. Det
regner ikke med skakker her. 
66... Dxh2+ 67. Kxh2 Te2+ 68.

Kg1 Kg3! 
68... Kxg4? ville tillade skakker på

8. række. 
69. a3 Tg2+ 70. Kf1 Th2 
og sort vinder. 

5. Easwaralingam – Thorsbro

56. Ke3? Lg2? 
56... c4 med det samme var en stor

chance. 
57. Kf2? Og sort får den samme

chance igen. Efter f.eks. 57. Lc4! er
det bare remis. En pointe er, at 57...
Lxh3 58. Kf3 vil se løberen fanget på
h3 – men ikke tabt. 
57... Ld5 58. Ke3 c4 59. Kf2 c3 60.

Ke3 Lg2 61. Kd3 Lxh3 62. Ld7 Lg2
63. Kxc3 h3 64. Opgivet.
0–1

Hvid skulle derfor have kombineret
de to ideer med: 
56. Kd3!
hvor han er klar med 57. Lc4. Og

efter 

Find trækket!
Løsninger til opgaver side 42
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56... Lg2 57. Ke3 Lxh3 58. Kf3
Kd5 59. Lc4+ 
er det lykkedes ham at opstille den

samme fæstning, som vi så tidligere.

6. Falkesgaard – S. Haubro

29... Sxh3! 
29... Sxf3! giver den samme stil-

ling. Også 29... Dh6 30. Kg1 Sxh3+
31. gxh3 Dxh3 fører mere eller min-
dre til det samme. 
30. gxh3 Dg3 31. Sd2 
Det eneste forsøg. 31. Df1 Txb3 og

sort vinder. 
31... Dxh3+ 32. Kg1 Dg3+ 33. Kf1 
33. Kh1 taber også til 33... Sg4! 34.

fxg4 f3 35. Sxf3 Dxf3+ 36. Kg1 Dg3+
37. Kh1 Tf2 med mat. 
33... Sg4! Uden dette træk var der

kun evig skak. 
34. fxg4 f3 35. Tdc1 Txb2 36. Te1 
Hvid opgav, inden sort kunne

spille 36... Dg2 mat.
0–1.

7. Guindy – Holm

For tredje gang har Esmat chancen
for at fange en officer. Eller i hvert
fald udnytte truslen. 
16. Dxb4? cxb4 17. Sd4 Lxd4 18.

Lxd4 Sc5 19. Lxc5 bxc5 gav hvid et
bedre slutspil, men det blev kun re-
mis efter 31 træk. 
½-½.

Supertrækket var 
16. Da2! Da5 
Der var brug for at respektere

truslen om at fange dronningen med
17. Ld2. 
17. Sh4 Sf6 18. Sxf5 gxf5 
Hvids positionelle fordel er alle-

rede overvældende, men efter 
19. Dc2!
kan vi se, at hun også vinder en

bonde.

8. P. Rewitz – E.F. Nilssen

Poul gik ind i et lige slutspil, der blev
mere spændende end det burde. 
42. Txb5? 

Heller ikke 42. Dc2? dur: 42...
Tc1!, og sort holder sammen på
tropperne i en meget uklar stilling. 
42... Dxb5 43. Lxb5 Txb1 44. Ld3

Td1 45. Tb6 Txd3 46. Txb2 Ke7 
Sort kunne også have spillet 46...

g5!? 47. Tb8+ Ke7 48. Th8 Kf6 49.
Txh7 Td8 (med ideen ... Tf8!) 50.
Tg7 Th8 med snarlig remis. 
47. g5 f6? 
Unødig panik. Sort kunne have

ventet i ro og mag: 47... Ke6 48. Tb8
Ke7 49. Th8 Td2+ 50. Kg3 Td1! 51.
Txh7 Tg1+ med remis. 
48. Tb7+ Td7 49. gxf6+ Ke6 50.

Tb6+! 
Denne må Ellen have misset. 
50... Kf7 

51. Kg3? 
Dette tårnslutspil er langt fra sim-

pelt. Hvid kunne have vundet med
51. f4! exf4 52. e5 Td2+ 53. Kf3, og
sort er i krise. For eksempel 53... g5
54. Tb7+ Kg6 55. Tg7+ Kxh6 56.
Tg8, og f-bonden har vinger. 
51... Td1? 
Sort kunne have holdt remis på et

par måder. F.eks. 51... Td3 52. Kg4
Td1! 53. f4 Tg1+ 54. Kh3 (54. Kh4
Te1!) 54... exf4 55. e5 f3 56. Tb7+
Ke6 57. Te7+ Kd5 58. f7 f2 59. f8D
f1D+ 60. Dxf1 Txf1 61. Txh7 Kxe5,
og der er snart ikke flere brikker til-
bage. 
52. f4 Td3+ 53. Kf2 
Nu vinder hvid. 53. Kg4? Te3! 
53... exf4 54. e5 Td8 55. Tb7+

Ke6 56. Te7+ Kf5 57. f7 Tf8 58. e6
Ke5 59. Te8, opgivet.

1–0.

Tilbage i startstillingen kunne hvid
have vundet med 
42. Tb7!? Dxd6 43. Dxb2 Lc6 44.

Tb6 Ta5 45. Lc4 
og sort kan ikke nå ud af bindin-

gen og skal derfor tabe en kvalitet og
senere partiet.
Men sådan er der selvfølgelig ikke

rigtig nogen, der ville spille. Så er det
godt, at hvid også kan vinde med det
naturlige træk: 
42. Td8+ Ke7 43. Lxb5!!
med truslen 44. Te8 mat! 
43... Kxd8 44. Dd3+ Dd4 45.

Td6+
Hvid vinder materiale og har vin-

dende angreb.

9. Carstensen – S. Haubro 

Jacob kiksede flere chancer for at
vinde kandidatklassen. Dette var
måske den sværeste af dem; strate-
gisk placeret i træk 38: 
38. hxg5? Dxg5 39. Te8+ Kh7 40.

Dh2+ Kg6 41. Dd6+ Kh7 42. Dh2+
Kg6.
½–½.

Hvid kunne have vundet med 
38. Te6! 
38... Dh5 taber efter 39. Te8+ Kh7

40. Dxf5+ Dg6 41. Th8+. Og 
38... Df7  
giver hvid tid til at spille 
39. hxg5
med den grumme trussel g5-g6. 
39... Tb2+ 40. Ke1 Tg2 41. Te7

Dg6 42. f4 
Sort kan ikke røre sig. 
42... Kh7 43. Td7 Kg8 44. Td3 
Denne gang med truslen Db8+ og

Th3+. 
44... Th2 45. Td8+ Kh7 46. Td6 
Hvid vinder.
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Af Jan Løfberg

Den internationale skakscene lig-
ger mere eller mindre brak i

øjeblikket. Men der har været und-
tagelser. En af dem var Offerspill
Nordic Invitational i slutningen af
august i Oslo. Jonas Buhl Bjerre,
Mikkel Manosri Jacobsen og Ellen
Frederica Nilssen var blandt turne-

ringens 36 deltagere.

Jonas Bjerre åbnede med 2½ i de
første tre runder, men han lod sig
ikke slå ud af et nederlag i 4. runde
til den norske IM Lars Oskar Hauge.
Stortalentet vandt de næste fire run-
der – blandt andre over sin lettiske
konkurrent Normunds Miezis i
næstsidste runde:

Jonas Bjerre (2550)
Normunds Miezis, (2483) 
Siciliansk / B42

Nogle uger inden turneringen blev
der indført 14 dages karantænekrav,

Dansk succes i Oslo
Tre unge danskere spillede med i Offerspill Nordic Invitational. 

Stormester Jonas Buhl Bjerre delte turneringssejren med sin lettiske kollega 
Normunds Miezis. Ellen Fredericia Nilssen opnåede sin første norm til WIM-titlen, 

mens Mikkel Manosri Jacobsen klarede sig mere moderat.

Jonas Buhl Bjerre delte turneringssejren i Nordic Offerspill Invitational. Egentlig lå Jonas til at vinde turnering på korrektion,
men et par uheldige udfald i sidste rundes resultater gjorde, at Jonas måtte nøjes med andenpladsen. Trøstpræmien var dog
på 25.500 norske kroner. Foto: Thomas Vestergård.

Jonas Bjerre 
kommenterer
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hvis man kom fra Region Midtjyl-
land. Men jeg var meget ivrig efter at
få spillet min første turnering i
mange måneder, så jeg valgte derfor
sammen med Mikkel Manosri Ja-
cobsen at rejse til Norge en uge før
turneringens start. 
Vi tog bussen fra København til

Oslo dagen inden karantænekravet
trådte i kraft. Så havde vi en uge på
Airbnb i Vålerenga inden 1. runde,
men det var ikke nogen dårlig op-
varmning til turneringen. Der var
både tid til forberedelse, fysisk træ-
ning og is, og jeg fik også spillet
nogle kampe i online-OL fra Norge,
inden vi desværre røg ud, da 2. divi-
sion var færdig. 
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4.

Sxd4 a6 
Miezis spiller altid Kan-varianten

mod åben Siciliansk. 
5. Ld3 Se7 
En rimelig moderne variant der

blandt andet er spillet af Artemiev.
Sort kan følge det op med flere for-
skellige opstillinger. Enten Sec6, Sbc6
eller g6. 
5... Sc6 6. Sxc6 dxc6 7. 0-0 e5 8.

Sd2 Le6 spillede han mod mig, da jeg
sidst mødte ham i en stormestertur-
nering i Riga. Det parti har jeg også
kommenteret til et tidligere nummer
af Skakbladet (nr. 2 2017 side 68).
6. 0-0 Sbc6 7. c3 g6 8. Sxc6!?

Sxc6 9. Lf4 
Jeg følger partiet Vitiugov – Mie-

zis, Tal Memorial Rapid 2019, som
var min forberedelse mod denne va-
riant.
9... d6 
Her afveg han fra partiet mod Vi-

tiugov, som han forståeligt nok ikke
havde lyst til at gentage. 
Mod Vitiugov spillede han 9... d5.
10. Sd2 Se5 11. Sc4 Dc7 
Også hvad jeg havde forventet,

selvom det giver en noget trist bon-
destruktur for sort.
11... Sxc4 12. Lxc4 Le7 13. Lh6 ser

heller ikke rart ud for sort.
12. Sxe5 dxe5 13. Le3 Ld7 14. a4

Le7 15. a5 
Fastlægger sorts bondestruktur og

giver feltet b6 til min løber, hvilket
stopper sort fra at gå i d-linjen.
15... 0-0 16. Dd2 

16... f5? 
Efter min mening svækker det

bare sorts stilling yderligere. Passivt
forsvar var nok bedre her. 
16... Lc5!? virker taktisk: 17. Lxc5

Dxc5 18. Lxa6?! bxa6! 19. Dxd7 Tfd8
20.Da4 Td2 giver meget kompensa-
tion, men hvid bevarer en lille fordel
med 17. Tfd1; 
16... Tfc8 17. Tfd1 Le8 med klar

hvid fordel.
17. Lb6 Dc6 18. Lc2 
Løberen kan gå til a4 eller b3.
18... Le8 19. Tfd1 Tf7 20. Dd3 Lf8

21. Lb3 Td7 22. Dg3 Lg7 23. Dh4 
Jeg prøver at snige dronningen

ind fra den anden side. Det er ikke så
let for sort at dække alle indbruds-
felterne.
23... Tc8
23... Lf7 24. Txd7 Dxd7 25. Td1

De8 
Her kan hvid nok vinde på flere

måder: 26. exf5 (26. Lc5!? med ideen
De7 er også virkelig godt, da det bli-
ver svært for sort at stoppe Td7 ef-
terfølgende) 26... exf5 27. Lxf7+
Dxf7: 
A) 28. Td8+ Txd8 29. Dxd8+ Lf8

(29... Df8 30. Dd7 med afgørende
fordel) 30. Lc5 og vinder; 
B) 28. Da4!? med ideen Td7 og af-

gørende fordel.
24. Txd7 Dxd7 25. Td1 Df7

26. Ld8! 
Nu kan jeg i næste træk spille Td6

og møde Ld7 med De7! 
26... Lb5 27.exf5 
Dækker c4-feltet.
27... gxf5 28. Td6!
Hvid har afgørende fordel.
28… Tc6 29. Lxe6 Dxe6 30. Txe6

Txe6 31. Lc7 Lf6 32. Dh3 Ld7 33.
Dd3 Te7 34. Ld8 Kf7 35. Lxe7 Kxe7
36. Dh3 f4 37. Dxh7+ Ke6 38. h4 Lc6
39. f3 Le7 40. h5 Lc5+ 41. Kh1 Le8
42. h6 Lf8 43. Dg8+ 
Et vigtigt parti der bragte mig i

spidsen af turneringen inden sidste
runde. Desværre endte jeg kun num-
mer 2 efter korrektionsberegnin-
gerne, da Miezis kom tilbage a point
med mig efter en sejr i sidste runde,
hvor jeg spillede remis. 
1-0.

I åbne turneringer forekommer visse
korrektionssystemer som det rene
roulette. 
Da regnebrættet i Oslo blev gjort

op efter ni runder, så endte Miezis
trods nederlaget i ovenstående parti
alligevel foran Bjerre, skønt lettens
modstandere var ca. 80 Elopoint
dårligere end danskerens. Jonas’ ra-
tingpræstation var 2583, Miezis’ var
2504. 
Men lettens modstandere scorede

flest point. Jonas fik dog en ”trøst-
præmie” på 25.500 norske kroner.
Første- og andenpræmien var på i alt
57.000, som nr. 1 og 2 skulle dele ef-
ter Hort-systemet (den ene halvdel
deles ligeligt, den anden halvdel de-
les efter korrektion).
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Første WIM-norm

Ellen Fredericia Nilssen opnåede sin
første WIM-norm. Hendes gevinst i
det rent danske opgør mod Mikkel
Manosri Jacobsen i 1. runde var et
godt rygstød. Ellen fulgte op med
endnu en gevinst i 3. runde mod den
norske stormester Rune Djurhuus –
med til historien hører, at både Ellen
og Rune har færøske aner:

Rune Djurhuus (2430)
Ellen Fredericia Nilssen (2102) 
Fransk /C02

I Offerspill Nordic Invitational var
jeg startet med 1½/2 og skulle nu
spille mod GM Rune Djurhuus. Det
er aldrig nemt at spille mod GMere,
så min plan for partiet var egentlig
bare at spille og derefter se, hvor det
førte mig hen. 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Sc6

5. Sf3 Ld7 6. Ld3 Tc8 7. dxc5 Lxc5 8.
0-0 Sge7 9. Lf4 Sg6 10. Lg3 Le7?! 
I den her stilling er 10... 0-0 nok

bedre. Min bekymring var 11. h4,
men her har sort det tematiske træk
11... f5! 12. exf6 (12. h5 f4!) 12...
Dxf6!
11. Sbd2 
Jeg spillede 10... Le7 for at stoppe

h4, men efter 
11... 0-0 
tillod jeg det ved et uheld alligevel:

12. h4 

12 træk inde i partiet var jeg altså
ikke helt optimistisk grundet mine
manglende beregningsevner.
12... f5 13. exf6 gxf6!?
Også muligt at spille er 13... Txf6

Ellen Fredericia Nilssen opnåede både sin første WIM-norm og første stormesterskalp i Oslo. Foto: Thomas Vestergård.

Ellen Fredericia Nilssen 
kommenterer
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med idéen om at få springeren ind
på f4. Mine bekymringer gik på 14.
Lxg6 (hvid skal nok ikke opgive sin
hvidfeltede løber for springeren,
men i stedet spille for kontrol over
det altid essentielle e5-felt. Hvid har
en lille fordel efter 14. Te1) 14...Txg6.
Jeg var dog ikke så glad for tårnet på
g6, men det er ikke nemt at se, hvor-
dan hvid skal udnytte det helt. Hvis
sort får bragt løberne til live og skabt
modspil i centrum, så er det hvid,
der skal begynde at passe på. Der-
imod er 14... hxg6? ikke godt, for
sorts stilling kollapser efter 15.Sg5.
14. Db1? 
14. Te1! Hvid vil gerne prøve at

pille sorts centrum fra hinanden
med c4. 14... f5 (14... Kh8 15. c4!) 15.
h5 f4 (15... Sh8 16. c4! med klar for-
del) 16. Lh2; 
14. c4 med det samme har ikke

den store effekt på sorts stilling, da
hvids brikker ikke er helt udviklede
nok til et sådan fremstød i centrum:
14… f5 15. Te1 f4 16.Lh2 Lxh4 er én
mulig variant, og herefter er stillin-
gen i praksis meget kompliceret.
14... f5 15. h5 Sh8 
Alternativet var 15... Sh4.
16. Te1 De8 
Med den simple plan at tage bon-

den på h5.
17. Se5? Sxe5 18. Lxe5 Dxh5 19.

Sf3 Sf7 
Min idé med at sætte springeren

på f7 var, at springeren kunne
komme til g5 samtidig med ikke at
blokere i g-linjen, hvis jeg gerne ville
have et tårn herind for at starte et
angreb. Sf7 eller Sg6 er nok en
smagssag. Fra g6 kan springeren gå
til h4, samtidig forhindrer det Lf4.
Løberen står godt på h2-b8-
diagonalen, da den er med til at be-
skytte kongen: 19… Sg6 20. Ld4?
Ld6 med sort fordel.
20. Ld4 
20. Lf4!? og sort står minimalt

bedre.
20... Lc5? 
Bedre er 20... Ld6! Bonden på a7

betyder ikke så meget, da sort er i
gang med at starte et livsfarligt an-

greb. 21. Se5 (21. Dc1 f4 med idéen
Sg5!) 21... Sxe5 22. Lxe5 Lxe5 23.
Txe5 Tf6!
21. Lxc5 Txc5 22. Dc1 Dh6 23.

Te3? 
23. Dxh6 Sxh6 24. Se5 Lc8 25. c4

giver gode remischancer for hvid,
men som det typisk er, når højere ra-
tede spillere – og især GMere – mø-
der lavere ratede, så er det psykolo-
gisk svært for dem at gå ind i et dår-
ligere slutspil, som de skal arbejde
for at holde. De vil gerne vinde, og
det var også derfor, at min modstan-
der valgte ikke at bytte dronninger
af, men i stedet tog han en forkert
beslutning:
23... f4 
Angrebet starter her, men som det

er med komplicerede og komplekse
stillinger, så bliver der i de næste
træk lavet mange fejl fra begge sider.
Skak er svært! 
24. Te1 

24... Sg5? 
Her kan sort vinde direkte med

24... d4! Et træk, der kommer igen
flere gange i partiet. Jeg regnede på
trækket, men i de forkerte øjeblikke.
Her så jeg det ikke. Det er ikke alle
varianterne, der er nemme at ud-
regne, men her er det nok en blan-
ding af beregninger og intuition, der
skal benyttes. Varianterne, der følger,
viser flot, hvor godt sorts brikker ko-
ordinerer i angrebet:
A) 25. Dd1 dxc3 26. bxc3 Lc6 27.

Le4 Th5 28. Kf1 Th1+ 29. Sg1 (29.
Ke2 Txe1+ 30. Sxe1 Lxe4 og sort vin-
der) 29... Lb5+ 30. Ld3 Sg5 31. Lxb5

f3 32. gxf3 Sxf3 med afgørende for-
del; 
B) 25. Sxd4 Th5 26. f3 e5. Åbner

for dronningen, så den kan gå til b6.
27. Sb3 Th2 28. Dd2 (28. Sc5 Dh4.
Hvem har brug for brikker, der ikke
angriber alligevel? 29. Sxd7 Th1 mat)
28... Kh8. For at få tårnet til g8. 29.
Kf1 Tg8 og sort vinder; 
C) 25. cxd4 Txc1 og sort har afgø-

rende fordel.
25. Se5? 
Hvid kunne prøve at holde fast

med 25. Dd1.
25... Lc8?
Jeg brugte en del tid på at regne på

f3, men jeg kunne kun få varianterne
til at fungere, men 25... f3! 
A) 26. Te3 d4. Hvis man ikke ser

det første gang, så er det ikke nem-
mere at se det anden gang, og her så
jeg det heller ikke; 
B) Jeg havde set, at 26. Sxd7 taber

efter 26...fxg2;
B1) 27. Dxg5+ Dxg5 28. Sxf8 (28.

Sxc5 Dh4 og vinder) 28... Kxf8 med
afgørende fordel; 
B2) 27. Kxg2 Dh3+ 28. Kg1 Sf3

mat; 
C) 26. De3 fxg2 (26... d4!. Igen

trækket jeg ikke så: 27. cxd4 Txe5 28.
dxe5 fxg2 med afgørende fordel) 27.
Kxg2.
26. Dd1 
26. f3. Hvid må stoppe sorts trus-

sel. 
26... f3 27. Te3 fxg2
Nu kan hvid holde fast på et hæn-

gende hår. 27... Tf4! – som efter min
mening er et ret spektakulært træk
og meget svært at se. Det var ikke før,
Nils Grandelius påpegede trækket
for mig, at jeg overhovedet så det.
Pointen kommer længere fremme i
varianten: 28. Sxf3 d4 29. cxd4 Sxf3+
30. Txf3 Th5!, og tårnet på c5 kom-
mer med igen.
28. Kxg2 Tc7 29. Tg3 Tg7 30. De2? 
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I kommentatorrummet spottede
Magnus Carlsen det kommende,
vindende træk med det samme. Det
tog mig en smule længere tid at
komme frem til, at jeg skulle spille
trækket – og selv da jeg gjorde, følte
jeg, at jeg tog en chance. Mine tan-
ker svingede frem og tilbage mellem,
at det virkede, og at det ikke virkede.
Selv da jeg stoppede mine tanker og
konkluderede, at det virkede, var det
svært ikke at tænke, at jeg havde
overset noget.
Efter 30. Dd2 er stillingen slet ikke

klar længere.
30... Sh3! 31. Txg7+ Kxg7 32.

Dg4+ Kh8 33. Th1 
Mit hjerte stoppede i et halvt se-

kund, da jeg ikke havde set dette
træk. Heldigvis fungerer det stadig
for mig. 

33. Dxh3 Txf2+ 34. Kg3 (34. Kxf2
Dxh3 er afgørende) 34... Df4 mat; 
33. Tf1 Sf4+ (33... Tg8?? Det er

vigtigt også at være forsigtig: 34. Sf7
mat) 34. Kg1 Sxd3 35. Sxd3 Tg8 og
sort vinder.
33... Txf2+ 34. Kg3 De3+ 35. Sf3

Sg5 36. Dd4+ Dxd4 37. Sxd4 Td2 38.
Kf4 Txd3
38... Sh3+! er muligvis en nem-

mere gevinst, og jeg overvejede også
at spille det, men besluttede mig for
at prøve at undgå at regne for meget.
39. Txh3 (39. Ke3 Txd3+ 40. Kxd3
Sf2+ og vinder) 39... e5+ 40. Kxe5
Lxh3 med afgørende fordel.
39. Kxg5 e5 40. Sf5 Lxf5 41. Kxf5

e4 42. c4 e3 43. cxd5 Txd5+ 
43... e2! 44. Te1 Txd5+ 45. Ke4

Td2 46. b4 Txa2 og sort vinder.
44. Ke4 Td2 45. Kxe3 Txb2 46.

Td1 Kg7 47. Td7+ Kg6 48. Td6+ Kg5
49. Td5+ Kg4 50. Td4+ Kf5 51. Td5+
Ke6 52. Ta5 a6 53. Kd3 h5 54. Kc3
Tb5 55. Ta4 Kf5 56. Td4 Kg5 57. a4
Te5 58. Td7 h4 59. Txb7 h3 60. Kd4
Te6 61. Tg7+ Tg6 62. Txg6+ Kxg6 63.
Opgivet.
Min første gevinst over en GM og

sikke et parti! 
0-1.

Offerspill Nordic Invitational blev et
stort spring fremad for Ellen. Hun

scorede 4½ point af 9 mod en gen-
nemsnitlig modstand på 2311. Det
gav Ellen et ratingplus på 45 point.
Mikkel Manosri Jacobsen kan le-

vere indenfor et stort spektrum. Han
spiller frisk til og tager mange chan-
cer. Nogle gange går det godt, andre
gange skidt. I Norge endte han med
50 %, men da modstanderne i snit
var ca. 100 ratingpoint dårligere,
måtte han af med små 25 Elopoint.

1. GM Normunds Miezis, 
Letland (2483), 7.
2. GM Jonas Bjerre,
Danmark (2549), 7.
3. IM Frode Elsness, 
Norge (2444), 6½.
4. IM John Paul Wallace, 
Australien (2346), 6½.
5. IM Lars Oskar Hauge, 
Norge (2483), 6.
18. WFM Ellen Fredericia 
Nilssen, Danmark (2102), 4½.
20. FM Mikkel Manosri 
Jacobsen, Danmark (2310), 4½.

36 deltagere.

OSLO
21.-29. august 2020

Løb fra favoritterne
For tredje år i træk holdt Esbjerg
Skakforening sin efterårsturnering.
Til at starte med var det ikke heldigt
for arrangørerne, at DM blev flyttet
fra påsken til netop efterårsferien,
men da corona-restriktionerne
ramte DM, var Esbjerg pludselig et
fint alternativ til de folk, som blev af-
skåret fra at deltage i Svendborg.

Det kendte svenske system med
hurtigskak i de første tre runder og
derefter fire runders klassisk skak
fandt en ret overraskende vinder i
Christian Altenburg Eriksson, Caïssa
Gladsaxe, der løb fra favoritterne.
Christian scorede 5½ point og havde
bedre korrektion end IM John Rød-
gaard, Esbjerg Skf., og FM Viktor
Haarmark Nielsen, Øbro på de føl-
gende pladser. Ratingfavoritten IM
Nicolai Vesterbæk Pedersen, Skan-
derborg, sluttede på fjerdepladsen
med 5 point. På samme pointtal
fulgte herefter Lars Wilton, Esbjerg
Skf., John Zachariassen, Faxe, og FM
Jens Albert Ramsdal, SK 1968. Afgø-

rende for turneringen blev det, at
Christian Eriksson i sidste runde be-
sejrede Nicolai V. Pedersen.

Dødsfald
Dick Sørensen, tidligere medlem af
Dansk Skak Union, er død i en alder
af 65 år. Ifølge en dødsannonce i
Nordjyske sov Dick Sørensen stille
ind den 19. september 2020. Dick
Sørensen var medlem af blandt
andre Amager Skakforening, Taa -
strup Skakforening og Frederiksberg
Skakforening.

BRÆTTET
RUNDT
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Allerød Skakklub, DSU og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders
koordineret EMT i weekenden 15.-17. januar 2021. Turneringen
er efterfølgeren til den traditionsrige NSU-turnering og byder
på optimale spilleforhold i alle klasser. Der live-streames fra
topbrætterne.

Spillested:Allerød Kulturhus (biblioteket), Skovensvej 4, 3450
Allerød (få minutters gang fra Allerød Station).
Der er gratis kaffe, te og vand inkluderet for spillerne hele

weekenden. Kantine med øl, sodavand, ostemadder, slik m.m.
findes på spillestedet. Lørdag og søndag mulighed for at købe
en let frokost.

Spilledage og tider:
Fredag 15. januar 2021 kl. 19-24
Lørdag 16. januar 2021 kl. 10-15 og kl. 15-20
Søndag 17. januar 2021 kl. 10-15 og kl. 15-20

Betænkningstid: 90 minutter pr. spiller til hele partiet med til-
læg af 30 sekunder pr. træk.

Turneringsform:
Der inddeles efter dansk rating i schweizergrupper med 16 spil-
lere i hver. I øverste gruppe spilles med Sofia-reglen (dvs. re-
mistilbud er ikke tilladt de første 30 træk). Grupperne ELO-
rates, hvis det er muligt.
Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et

parti. Partiet er tabt ved senere fremmøde. Spillernes mobil-
telefoner skal være slukket under hele partiet. Tændt mobil-
telefon = tabt parti.

Indskud og tilmelding:
Indskud 250 kroner; juniorer indtil 20 år 125 kr.; GM, IM,
WGM og WIM gratis.
Indskud betales i forbindelse med tilmelding på

https://skak.nemtilmeld.dk

Titelholdere bedes kontakte turneringslederne direkte
vedrørende tilmelding.

Bemærk tilmeldingsfrist: 10. januar 2021 kl. 20.00 –
vi har maksimalt plads til 80 spillere.

Garanterede præmier:
Øverste mesterklasse: 4.000 kr. – 1.500 kr. – 1.000 kr. – 
ratingpræmie 700 kr.
Øvrige grupper: 1.000 kr. – 800 kr. – 600 kr. – ratingpræmie
500 kr.
Ved ligestilling i point afgøres præmierne ved korrektion.

Turneringsledere og yderligere oplysninger:
Jesper Fris, E: jesperfris@hotmail.com; T: 28 89 09 97
Lars Johansen, E: Spurvevang@youmail.dk; T: 25 16 07 77
Anders Rossen-Jørgensen, E: androssen@hotmail.com; T: 52
17 49 72

Særlige forhold grundet Corona/Covid 19-situationen: 
Turneringen afvikles ifølge de regler og retningslinjer, som
myndighederne har fastsat, og som gælder på tidspunktet for
turneringens afholdelse.

Det indebærer mulighed for aflysning af hele turneringen, en-
kelte runder eller partier med kort varsel samt mulighed for,
at turneringen spilles med færre deltagere, færre grupper eller
en anden gruppeinddeling end forudsat. Indskuddet refunde-
res til tilmeldte, der ikke kommer til at spille.

De konkrete forhold på spillestedet, herunder adgang til ana-
lyserum, kantine m.m. kan også blive påvirket af eventuelle
restriktioner.

Invitation: Nordsjælland Weekend EMT 2021

DANSK SKAK UNIONS 8. HOVEDKREDSALLERØD SKAKKLUB

GM, IM, WGM OG WIM SPILLER GRATIS.
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Af Sune Berg Hansen

Lige nu sidder Magnus Carlsen
solidt på skaktronen. Men der er

jo altid spekulationer om, hvem der
skal være kalif i stedet for kaliffen
ude i fremtiden. Som altid er en top-
5 en subjektiv omgang. Men jeg har
dog forsøgt at have lidt systematik i
udvælgelsen. Der er kun juniorer
(født 2000 eller senere), og de skal
være en af de førende i deres årgang.
Derudover har jeg valgt, at der kun
må være én fra samme land. Det er
især for at gøre min opgave lettere i
forhold til inderne! De dominerer
juniorverdensranglisten, og det er
ikke let at vælge mellem (især) de
yngste. 
Vi starter bagfra:
Nummer fem er en usbeker:

5) Nodirbek  Abdusattorov 
er fra den 18. september 2004. Med
2627 i rating ligner han en kom-
mende top-10-spiller. Nodirbek Ab-
dussattorov har været i toppen af sin
ungdomsårgang ’altid’ og er lidt,
men klart foran f.eks. Vincent Key-
mer og vores egen Jonas Bjerre. No-
dirbek har en meget moderne og
konkret stil, hvor alt bliver regnet
igennem. Du kan ikke bluffe denne
unge mand fra Usbekistan. 

Nordirbek Abdusattorov
Kiril Stupak
Aeroflot Open 2020

Hvid trækker.

25. Dxc5! Txg3 26. fxg3 Ld4+ 
Vinder damen, men Nodirbek har

set længere:
27. Dxd4 Txf1+ 28. Txf1 Sxd4 29.

Tf8+ Kc7 30. Tf7 
Og springerslutspillet er vundet.
1–0.

Nummer fire er en inder. Og det var
ikke nemt at vælge! Jeg har vaklet
frem og tilbage mellem Nihal Sarin
fra 2004 med 2620, Gukesh D fra
2006 med 2563 og endte til sidst
med: 

4) R. Praggnanandhaa 
fra 2005 med 2608. Vi kender ham
fra den ret sensationelle sejr i Xtra-
con Chess Open i 2019. Han er fra
den 10. august 2005, så vi ved selv-
følgelig slet ikke, hvor god han kan

De største 
talenter lige nu

Stormester Sune Berg Hansen givet sit bud på, hvilke juniorer der snart vil blande sig i
verdenseliten. Et af talenterne gør det allerede.

Foto: Wikimedia.
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blive endnu. Der har dog tidligere
været indere, som så meget lovende
ud og som blev rigtig gode, uden dog
for alvor at komme i nærheden af
top-10. Først var der Harikrishna, så
Negi, og lige nu ligner Vidit en som
ikke rigtig kommer videre. Kunsten
er at skifte og gøre noget andet på et
tidspunkt, når man ikke kan flytte
sig mere med det, man har gjort ind-
til nu. Praggnanandhaa kan f.eks.
ikke så meget om åbninger, så der er
der en del at arbejde med.  
Hans flow i angreb er til gengæld

imponerende, og det ser så ubesvæ-
ret ud. 

R. Praggnanandhaa
P. Iniyan
VM U18 Mumbai 2019

Hvid trækker.

26. Kg2! g5 27. Sh5 Se8 28. Th1 Kg8
29. Sg4 c5 30. Dd2 Dd8 31. Tae1
Seg7 32. Sxg7 Kxg7 33. Th5 h6 34.
Teh1 Th8 35. De2 Dc7 36. Lxf5 exf5
37. Sxh6 Kg6 38. Sf7, opgivet.
1–0.

Inderne dominerer juniorranglisten
med flest i top-100, og hvis man la-
ver et screen for kadetter (U16), bli-
ver dominansen endnu tydeligere.
Men hvad med Rusland? Har de slet
ingen at komme med? Svaret er jo,
det har de, men der er kun én som
skiller sig ud: 

3) Andrey Esipenko
fra 2002 med 2683. Ruslands skak-
scene er utrolig kompetitiv, og det er
vildt svært for unge spillere at
kæmpe sig fri af horden af spillere
over 2600. Man er så godt som nødt
til at slippe af med alle svagheder, før
man kan rykke op. Men det er lyk-
kedes for Esipenko. Russerne kom-
mer let til at lide lidt af, at de har
svært ved at udvikle spidskompeten-
cer i verdens hårdeste skakmiljø. Lidt
som tyske fodboldspillere, der skal
kunne levere fra de er helt små, og
derfor alle sammen bliver allround
gode, mens miljøet nærmest bliver
helt befriet for ”Laudrup’er”. 
Esipenko er altså bomstærk, men

det er et åbent spørgsmål om han
kan udvikle våben (X-Faktor), der
for alvor kan true folk som Carlsen.
Hans håndværksmæssige stil er ef-
fektiv, men ikke så spektakulær. 
USA har også mange unge spillere

på vej. Den mest fremtrædende er
uden tvivl:

2) Jeffery Xiong
med 2709 og fra 2000. Når man bry-
der igennem de 2700 i juniortiden,
er der ingen tvivl om, at man er værd
at holde øje med. 
Xiong havde 2670 i 2017, så han

har stået lidt i stampe. Men det vir-
ker som om han rykker igen nu.

Sam Shankland – Jeffery Xiong
USA-mesterskabet 2019

Sort trækker – hvordan fortsættes
angrebet? 

Foto: Wikimedia.
Foto: Wikimedia.
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34… Ld8! 35. Tf1 Lb6+ 36. Sf2 Dg3+
37. Kh1 Df3+ 38. Kg1 Sh3+ 39. Txh3
Dxh3 40. Df4 Sf6 41. Lb5 Te4 42.
Opgivet.
0–1.

Som 20-årig er Jeffery Xiong et lidt
gammelt talent. Men han har noget
ekstremt dynamisk i sit spil, som gør
ham meget farlig – han kan vinde
over hvem som helst. Denne farlig-
hed er interessant, hvis han kan finde
en måde at undgå de relativt mange
nederlag, han også løber ind i. USA
er i gang med en super interessant
udvikling. At toppen med Fabiano
Caruana, Wesley So og Hikaru Na-
kamura er så stærk gør, at Xiong ikke
nødvendigvis får det typiske ameri-
kanske problem med manglende
skakkultur og en for vild stil. 

Nummer et var altid helt sikker …
for: 

1) Alireza Firouzja 
er i en klasse for sig selv på talent-
skalaen. Han er fra 2003 og har 2749
i rating! Firouzja er oprindeligt fra
Iran, men han spiller i øjeblikket un-
der FIDE-flag og bor angiveligt i
Frankrig. Iran har oplevet en sand
skakeksplosion (et andet stort talent
er Parham Maghsoodloo), men de
har også en del afhoppere. Et af re-
gimets problemer er, at man ikke må
spille mod israelere – og det holder
bare ikke, hvis man vil være ver-

densmester.  Firouzja har en fanta-
stisk fornemmelse for at koordinere
sine brikker, der nærmest bliver su-
get fast på gode felter. Se bare her
mod Aryan Tari fra Norway Chess i
oktober: 

Aryan Tari
Alireza Firouzja 
Stavanger 2020

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Ld3
Sf6 5. c3 Lg4 6. Db3 Dc7 7. h3 Ld7 8.
Sf3 Sc6 9. 0–0 e6 10. Te1 Ld6 11. Lg5
0–0 12. Sbd2 Sh5 13. Dd1 f6 14. Le3
Sf4 15. Lf1 g5 16. c4 Kh8 17. Tc1 Tg8
18. Lxf4?! Lxf4 19. b4 Dd6 20. b5
Se7 21. c5 Dc7 22. g3? 

Prøv at læg mærke til forskellen her-
fra og til næste diagram. Tari er ikke
nogen dårlig spiller, men her kom-
mer han til at ligne en begynder: 

22... g4! 23. hxg4 Txg4 24. Lh3 Tg7
25. Kh1 e5 26. Lxd7 Dxd7 27. Sh2
Dh3 28. Tg1 Tag8 29. De2 e4 30. Tc3
Sf5

Og vupti har sort alle sine brikker
omkring hvids konge – det skete
nærmest automatisk og forklarer
fint, hvorfor Firouzja ligner det klart
bedste bud på den næste verdensme-
ster. 

31. Sxe4 dxe4 32. Dxe4 Lxg3 33.
Tg2 Te7 34. Db1 Tge8 35. Opgivet.
0–1.

Når man som 17-årig har 2749 er
der næppe diskussion om, at man
også når 2800. Men Firouzja kan
også være den, der først slår hul på
2900. Jeg er fan!  

Så mangler vi kun en ting, før vi igen
kan gemme os under dynen og vente
på at mørket og coronaen går væk,
og skak i virkeligheden igen bliver
muligt. Hvad med Jonas Bjerre? 

Jonas Bjerre er 16 år og har 2551 i
rating – lysår foran alle andre i Dan-
markshistorien.
Han er pt. nr. 31 på juniorrangli-

sten og 76 ratingpoint efter Nodir-
bek (Elolisten november 2020, red.).
Som nummer 6 i verden blandt ka-
detter er han jo helt klart en alle
(ikke bare danskere) holder øje med.
Det vigtigste i den alder er at blive
ved med at udvikle sig. Udviklingen
kommer altid i spring, når noget nyt
pludselig hænger godt sammen. 
I forhold til f.eks. Nodirbek og Ni-

hal Sarin er bundniveauet det stør-
ste problem for Jonas – evnen til
nærmest kun at lave gode træk er en
af de ting, som kendetegner folk over
2600. 
Jonas arbejder hårdt, men det gør

konkurrenterne også. Jeg håber me-
get, at han er på top-5-llisten om et
par år, når det er blevet tid til en up-
date. På det tidspunkt skal han – i
forhold til den her liste – være på
mindst 2680, så det er bare at få fart
på!   

Foto: Wikimedia.
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ved Marie Frank-Nielsen

Skakkens 
verdensmestre –

Lasker og 
Capablanca

Sidste gang lærte vi om skakkens
første verdensmester – nemlig

Wilhelm Steinitz, der levede fra 1836
og til år 1900. Han var verdensme-
ster fra 1886 og frem til 1894, hvor

han som 58-årig måtte se sig slået af
den blot 25-årige Emanuel Lasker fra
Tyskland. Da Steinitz gav op, rejste
han sig samtidig op, og bad publi-
kum hædre den nye verdensmester
med en tredobbelt klapsalve.
Emanuel Lasker blev født på jule-

aften i 1868. Emanuel var en kvik
dreng, og meget dygtig til matema-
tik. Da han kun var 11 år gammel,
flyttede han til Berlin for at studere
matematik. Han boede hos sin 19-
årige bror Berthold, og det var fak-
tisk ham, som lærte Emanuel at
spille skak. Det viste sig hurtigt, at
Emanuel havde talent for at spille
skak, så for at tjene penge begyndte
de to brødre at spille skak på byens
caféer. Det endte med, at de blev
nægtet adgang flere steder, fordi ca-
féejerne var trætte af, at deres gæster
mistede alle deres penge ved at spille
mod de unge drenge og derfor ikke
længere havde råd til at købe kaffe og
kage.

Emanuel Lasker og Wilhelm Steinitz
spillede VM-match i 1894. Det gjaldt
om at komme først til 10 sejre. La-

sker vandt 10 ud af 19 partier, fire
endte remis, og Steinitz vandt fem
kampe. Gennem sin karriere som
verdensmester blev Lasker kritiseret
for at spille for få turneringer – men
når han spillede, var han meget vel-
forberedt og opnåede flotte resulta-
ter. Lasker var kendt som en praktisk
fighter og spillede sjældent kendte
teorivarianter – faktisk gik der ryg-
ter om, at han bevidst lavede dårlige
træk bare for at få modstanderen ind
i en stillingstype, som de var ube-
kvemme ved. I dag sammenligner
mange Magnus Carlsen og Lasker,
og der er da bestemt også ligheds-
træk i deres spillestil. 
Lasker spillede otte VM-matcher

og er den længst siddende verdens-
mester – hele 27 år blev det til. I år
1921 tabte han titlen til cubanske
José Raoul Capablanca.

Lasker har med de sorte brikker
ofret hele to tårne på a3(!) – først i
træk 18 og derefter i træk 26. Men
hvordan skal sort sætte mat i
denne stilling, når han er så langt
bagud? Sort trækker og sætter mat
i 4 træk.

José Raoul Capablanca blev født den
19. november i 1888 og lærte alle-
rede som 4-årig at spille skak ved at
se sin far spille mod en kollega.  Ca-
pablanca har selv fortalt, at han op-
dagede et ulovligt træk i de voksnes
parti, som han straks råbte op om.
Bagefter spillede faren et parti mod
den 4-årige José – og José vandt!

MAT
maskinen

Vidste du, at man gerne
måtte ryge ved brættet i

gamle dage? 
Her ses Lasker med en

stor cigar!
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Som 12-årig slog han den regerende
cubanske mester og som 16-årig flyt-
tede han til New York for at læse på
universitetet. Han havde lovet sine
forældre, at han ville fokusere på
sine studier og slet ikke røre ved en
skakbrik, men det løfte kunne han
selvfølgelig ikke holde. Han drop-
pede ud af skolen og i 1913 blev han
udnævnt til folkehelt på Cuba og fik
en hædersstilling som diplomat med
fuld løn. 
Capablanca havde det med at

prale, og i år 1910 påstod han, at han
aldrig havde åbnet en bog om åb-
ningsteori. Han baserede i stedet sit
spil på brug af intuition, og han var
en dygtig lynskakspiller. Uden for
brættet var han kendt som lidt af en
kvindebedårer og under en turne-
ring i Moskva modtog han flere
hundrede æsker chokolade fra kvin-
delige beundrere. 
Under en turnering i 1914 havde

han følgende stilling, hvor han fandt
et både smukt og elegant træk der
straks førte til sejr. Kan du mon se,
hvad sort tryllede frem?

Sort trækker og vinder.

VM-matchen i 1921 mod Lasker
endte med at blive lidt af en fuser.
Vinderen var den som først nåede
otte sejre i maksimum 24 partier.
Men Lasker fik lov til at give op alle-
rede i det 14. parti, da han var bagud
4-0. Lasker udtalte sidenhen: ”Jeg har
kendt mange skakspillere, men kun ét
skakgeni: Capablanca.” 

Gennem en skakkarriere på 40 år
tabte Capablanca blot 36 partier, og
det var kun den næstfølgende ver-
densmester Alexander Aljechin, som
præsterede at vinde mere end to par-
tier mod ham! 
Selv hvis man analyserer Capa-

blancas partier med en computer i
dag, er der tale om skaktræk af høj

klasse, og det tyder på, at Capablanca
nok også havde tilhørt verdenseliten,
hvis han havde levet den dag i dag –
altså omkring 100 år efter sin stor-
hedstid.

Skakquiz

Man kan ikke tale om kvinde- og pi-
geskak uden at nævne tre berømte
søstre fra Ungarn – Susan, Sofia og
Judit. Særligt lillesøster Judit er svær
at komme uden om. Hun fik sit store
gennembrud ved Skak-OL i 1988,
hvor hun som 12-årig stillede op
sammen med sine to søstre. 
Holdet vandt guld, og Judit scorede
imponerende 12½ af 13 mulige
point og havde en præstationsrating
på 2694. 

I år 1991 blev Judit udnævnt til stor-
mester – på det tidspunkt den yngste
gennem tiden (15 år og 150 dage) –
en rekord som Bobby Fischer indtil
da havde haft i 32 år. Siden da er rek-
orden dog blevet slået flere gange. 
Måske ved du allerede, hvad de 3

søstre hedder til efternavn, men el-
lers kan du finde ud af de ved at løse
disse 6 skakopgaver: (omskriv gerne
og sæt pædagogisk op, så det giver
bedst mening):

José Raoul Capablanca –
verdensmester 
fra 1921-1927.

Matmaskinen og Judit ved Skak-OL i 2012 i Istanbul.
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Opgave 1
Find andet bogstav i den brik hvid
skal flytte for at vinde noget fra
sort:

Opgave 2
Find tredje bogstav i den hvide
brik, der kan sætte sort mat:

Opgave 3
Find første bogstav i den brik hvid
skal flytte for at vinde noget fra
sort:

Opgave 4
Hvilken linje skal hvid spille tårnet
til for at vinde noget fra sort?

Opgave 5
Hvilken linje skal hvid spille sprin-
geren til, for at vinde noget fra
sort?

Opgave 6
Find tredje bogstav i den hvide
brik, der kan sætte sort mat:

Battlecat’s 
Corner

– Ram rigtigt med din
forberedelse

Af Mads Andersen

Der kan være meget at overveje,
når man skal forberede sig til et

parti. Når det er mod folk, man har
spillet mod tidligere og kender godt,
kan der være endnu mere at tænke
over. Hvis man altid spiller de
samme systemer, kan det være nemt
nok at bestemme sig for, hvilken va-
riant man skal spille, men omvendt
ved modstanderen også præcis, hvad
der kommer, og så er det rigtig vig-
tigt, at man har godt styr på sine
ting, og er klar på, hvor modstande-
ren kan forsøge at ramme med sin
forberedelse.
Nu om dage er computere og

Chessbase et must, når man skal for-
berede sig til de store turneringer

En glad Battlecat vinder DM for 3. gang
– mon han huskede sine egne gode fif?
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som DM. Her kan man se, hvad
modstanderen har spillet tidligere,
og man kan bruge engines til at ana-
lysere de varianter, man regner med
at komme ind i. Hvis du ikke alle-
rede kender Chessbase, så prøv at
spørge i din skakklub, om der ikke er
nogen der kan fortælle om det – det
er ret sejt, hvad man kan med det
program.
I denne artikel vil jeg snakke lidt

om min egen tilgang til åbninger og
forberedelse, og hvordan
min forberedelse var til
mine partier i det netop
overståede DM – som
jeg jo vandt.
Som hvid er min tilgang for det

meste at spille hovedvarianter, og
simpelthen prøve at ”udforberede”
modstanderen ved at kende varian-
terne rigtig godt og have analyseret
dem grundigt og have nye idéer
rundt omkring. Hvis man vil have
denne tilgang er det dog nemmest,
hvis man kan variere en smule, så det
også bliver sværere for modstande-
ren at regne ud, hvad man kommer
med. Det er derfor en god idé at lære
at spille både d4, e4 og c4-systemer.
Til DM varierede jeg derfor mel-

lem 1. d4 og 1. c4 afhængigt af, hvad
jeg syntes der gav bedst chancer mod
den enkelte modstander. Når jeg skal
tage denne beslutning, ser jeg på,
hvad de spiller mod de forskellige
førstetræk og overvejer, hvad jeg
helst vil ind i, og hvor jeg kan over-
raske dem bedst muligt. 
Mod Bjørn, Boris og Brondt i

runde 1, 3 og 6 var min plan netop
at prøve at udforberede dem i ho-
vedvarianter, som vi begge have spil-
let flere gange før. Mit håb var, at jeg
simpelthen ville være i stand til at få
en åbningsfordel ved at have analy-
seret dybere eller bedre end dem.
Denne plan gik lidt i vasken mod
Bjørn, da han bare kendte varianten
bedre end mig, og jeg fik absolut in-
tet ud af åbningen. Sådan går det jo
nogle gange … Mod Boris fik jeg
derimod en 15-træks forberedelse
ind, som gav mig en rigtig behagelig

lille fordel, mens jeg mod Brondt fik
en knap 20 træks forberedelse ind,
hvor jeg nærmest bare stod til ge-
vinst, da jeg skulle til at tænke selv.
Sådanne partier gør, at man bliver
glad for at forberede sig!
Mod Sune i runde 4 var min plan

noget anderledes end mod de andre,
da jeg ville prøve at overraske ham
tidligt og bare få en stilling, hvor jeg
var lidt bedre forberedt end ham og
så spille derfra. Det parti er kom-
menteret på side 13. Mit sidste hvide
parti var mod Jens Ove i runde 8.
Han har en meget speciel tilgang til
åbningen, da han ikke bruger com-
puter, men i stedet spiller sine egne
hjemmeopfundne systemer. De er
stort set alle sammen ret dårlige
objektivt, så jeg vurderede, at der
ikke var den store pointe i at forbe-
rede sig mod dem. Min forberedelse
til det parti handlede derfor primært
om at få slappet af og være frisk til
partiet. 
Som sort har jeg tidligere holdt

mig til kun at spille Najdorf mod 1.
e4 og Grünfeld mod 1. d4. Den til-
gang er jeg dog gået væk fra i løbet
af det sidste år, og jeg er i stedet be-
gyndt at spille flere forskellige ting.
Til DM var det således vigtigt for
mig at prøve at overraske en smule i
åbningen med sort og undgå det
meste af modstandernes forberedel-
ser. Denne tilgang var mest tydelig i
runde 2 mod Thybo, da jeg spillede
Modtaget Dronninggambit for før-
ste gang nogensinde i et seriøst parti!
Mod Allan og Jonas i runde 5 og 9

mindede mine forberedelser meget
om hinanden. Til begge partier
havde jeg fokuseret klart mest på 1.
e4, og da de så begge spillede 1. d4
mod mig, spillede jeg slavisk og fik i
begge partier hurtigt en stilling, hvor
vi skulle til at tænke selv. Partiet mod
Haubro i runde 7 var mit eneste
parti mod 1. e4 i turneringen, og her
prøvede jeg at overraske ham ved at
spille Caro-Kann. Det parti er kom-
menteret på side 24.

Battlecat – alias Mads Andersen – forbereder Karl Emil Elmer Nielsen-Refs med
Chessbase til EM.
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KLUB LIV

Af Sven Løntoft
formand for AMS

Passivt spil og trækgentagelser
skaber sjældent gevinst i et skak-

parti, og det er heller ikke en god
strategi for Dansk Skak Union eller
klubberne. I Amager Skakforening
satser vi på udvikling og initiativ, og
jeg vil her fortælle om, hvordan
klubben har fået et godt klubliv og
en pæn medlemsfremgang ved at
satse på børn og unge og samtidig
lave nye tiltag i lokalområdet for de
skakspillere, som lige mangler det
sidste skub for at komme ned i klub-
ben. 

Amager Skakskole

Klubben har i mange år haft en ju-

niorafdeling, og i de sidste 10 år er
Amager Skakskole bare vokset, så vi
i dag har 29 juniorer i alderen 6-15
år. Børnene undervises og træner 1½
time hver tirsdag, og vi er i øjeblikket
tre voksne til at holde styr på de 20-
25 børn, der kommer hver gang. I ti-
dens løb har der været forskellige
trænere – pensionister, forældre, stu-
derende, men en fast kerne på to
medlemmer har sørget for kontinui-
teten. I skakskolen lægger vi vægt på,
at børnene foruden skaktræning
også har det sjovt sammen, så her er
både plads til talenterne og til dem,
som bare kommer for at hyggespille
med deres venner.
Efterhånden er nogle af de små

skakspillere blevet så gode, at træ-
nerne på tirsdagsholdet ikke mere
har tid og evner til at udfordre dem.
Vi har derfor lavet et tilbud til de 10-
12 bedste juniorer om ekstra under-
visning med vores kvindelige me-
sterspiller WFM Marie Frank Niel-
sen, der også er en dygtig skakpæda-
gog. Udgiften hertil afholdes dels af
et ekstra kontingent, dels af klub-
bens midler.
Børnene deltager i turneringer

rundt om i hovedstadsområdet,
både i breddestævnerne, som afhol-
des af Københavns Skoleskak og
KSU, og i stærke turneringer mod
andre talenter rundt om i landet – og
for de bedstes vedkommende også i
udlandet. I efteråret 2020 vandt
Amager Skakskoles hold for andet år

i træk Juniorrække Sjælland foran
stærke klubber som Køge, Nørrebro
og ”Skak for Sjov”. Nogle af junio-
rerne har været så heldige at hilse på
deres store idoler Kasparov og Mag-
nus Carlsen.

Samarbejde med skolerne på
Amager

De sidste 6-7 år har Amager Skak-
forening tilbudt skolerne på Amager
et undervisningsforløb på seks uger
med skak i to matematiktimer om
ugen. Vi har været på seks forskellige
skoler, nogle skoler flere gange. Un-
dervisningen er blevet varetaget af
forskellige medlemmer – to lærer-
studerende, en jurist, en ingeniør-
studerende og en pensioneret skole-
inspektør, som har været kontakt-
person til skolerne. Københavns
Kommunes pulje til ”Åben skole-
projekter” har gjort det muligt at af-
lønne skaklærerne. Dette samar-
bejde har både betydet, at skolerne
har opdaget skoleskakkens poten-
tiale i undervisningen, og at klubben
har fået flere juniormedlemmer.

Forældreopbakning

Når man har en juniorafdeling, er
det vigtigt at inddrage forældrene. I
vores klub er én af forældrene endda
selv begyndt at spille i klubben, og
han er nu en uundværlig træner. An-
dre forældre hjælper med kørsel til

Gode udviklingstræk på Amager
Det går i den rigtige retning for Amager Skakforening. Således har klubbens skakskole 29
juniorer, der får halvanden times undervisning om ugen af tre voksne. Det er også lykkedes
for foreningen at etablere et velfungerende klubliv for de voksne medlemmer. Foreningens
formand beretter om det lille skakeventyr på Amager.
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stævner og assisterer, når klubben af-
holder turneringer. Klubben plejer at
have 6-7 børn med på skaksommer-
lejr i Jylland, og da denne i år blev af-
lyst i pga. corona, arrangerede et for-
ældrepar sammen med nogle skak-
trænere en skaklejr i deres hus og
have.

Åben Skakcafé

Mange klubber har det formentlig li-
gesom os, nemlig at klubaftenen
bruges til at afvikle turneringer eller
holdkampe. Og disse aftener kom-
mer der som regel ikke ret mange.
Det betyder at potentielle nye med-
lemmer, som kigger ind, kan føle sig
lidt lost, når alle sidder koncentreret

over deres partier. Kun få aftener på
sæsonprogrammet er afsat til almin-
deligt klubliv med lyn, undervisning
og skakhygge. Et af vores unge, nye

medlemmer foreslog derfor, at vi
skulle lave en skakcafé på en anden
aften, hvor både medlemmer og
skakspillere, som ikke spiller i en

Elever fra Amager Skakskole har mødt to af skakspillets 
største legender.
Foto øverst tv. Amagerbørn med Magnus Carlsen
Foto nederst tv. Børn fra Amager mødte Kasparov

Foto øverst th. Amager vandt i år Juniorrække Sjælland for
andet år i træk. 

Der blev arrangeret grillfest for juniorerne.
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klub, kan droppe ind og få et spil
skak og høre om klubben. Vi star-
tede Amager Skakcafé efteråret 2019
og sørgede for omtale i lokalavi-
serne. Caféen er åben hver torsdag
kl. 19-22, og nogle af klubbens med-
lemmer skiftes til at åbne og lukke og
sørge for kaffe på kanden.
Skakcaféen har været en stor suc-

ces. Det viser sig, at der er mange
skakspillere i vores område, som
mest spiller på nettet, men egentlig
gerne vil spille fysik skak og møde
andre skakspillere, de har bare ikke
lige fået taget sig sammen til at gå
ned i en skakklub. Den uformelle
skakcafé har fået dem ud af busken,
der kommer 10-12 spillere de fleste
gange, og vi har fået flere nye med-
lemmer herfra. 

Medlemsfremgang

Amager Skakforening er en gammel
klub, og medlemmerne er en blan-
ding af gamle loyale klubmedlem-
mer og yngre spillere samt den store
juniorafdeling. Vi er en breddeklub
uden titelholdere, medlemmerne har
mellem 2000 og 1000 i rating. Siden
efteråret 2019 har vi haft en med-
lemsfremgang på 10, så vi nu er 55
DSU-medlemmer samt 13 børn, der
endnu ikke tilmeldt unionen. For-
uden ungdomsarbejdet vægter Ama-
ger Skakforening at være en rumme-
lig og socialt ansvarlig forening, som

hjælper medlemmer, hvis de kom-
mer ud for personlige eller psykiske
problemer. 
Klubben har gode kommunale lo-

kaler til rådighed, hvilket betyder, 
at vi kan afholde turneringer og 
træningssamlinger med op til 60 del-
tagere, når der ikke er corona- re-
 strik tioner. Det nye forsamlingsfor-
bud på 10 personer betyder des-
værre, at det er umuligt at afholde
den planlagte stærke weekendturne-
ring GoAudit Open her i november
2020. I stedet vil vi satse på en tur-
nering for de unge under 21 år, der
ikke er omfattet af forsamlingsfor-
buddet.
.

Økonomi og frivillige

Den største udfordring både for
DSU og mange klubber er økono-
mien, når medlemstallet falder, samt
vanskeligheden ved at rekruttere fri-
villige til tillidsposter, til juniorar-
bejde og til alt det praktiske, når der

skal arrangeres turneringer. Hvis
man vil udvikle dansk skak frem for
at afvikle, er det nødvendigt at prøve
at skaffe midler udover medlems-
kontingentet, f.eks. gennem sponso-
rer og fundraising. Alle steder i for-
eningslivet er det svært at skaffe fri-
villig arbejdskraft, og de frivillige
melder sig helst til en organisation
eller forening, som er i fremgang, og
hvor man kan føle ejerskab og bliver
påskønnet for sin indsats. Men det
ender ofte med, at det er ”Tordens-
kjolds soldater”, som tager slæbet i de
fleste skakklubber, og dette gør klub-
ben sårbar, hvis de få aktive med-
lemmer forsvinder.
Vi har også haft de problemer i

Amager Skakforening, men de sidste
par år har vi oplevet at flere, særligt
nyere medlemmer, har påtaget sig
opgaver i bestyrelsen, i skakcaféen, til
juniortræning eller med andre prak-
tiske ting. Et af klubbens gamle med-
lemmer, kasserer og æresmedlem
Jens Gade, trækker et stort læs, og
har i mange år sponsoreret klubbens
turneringer gennem sit revisions-
firma GoAudit revisionsanpartssel-
skab. Klubben har en god økonomi
takket være nogle sponsorater, og
kommunal støtte fra samarbejdet
med skolerne og afholdelse af ferie-
camp i skoleferierne.
Det betyder, at Amager Skakfor-

ening, som nærmer sig de 100 år, er
i god form, og vi glæder os til at Co-
rona-begrænsningerne er forbi, så vi
igen kan afholde større skakarrange-
menter for børn og voksne, og der-
ved profilere skakken på Amager og
omegn.

Skakcaféen er også åben for skakspillere, der ikke er medlem af en klub.

Der er gode spilleforhold i Prismen på Holmbladsgade
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Dansk Skaksalg

internetwww.skaksalg.dk  •  email sales@skaksalg.dk 

SKAKSALGET ER I JULEHUMØR OG HAR
MANGE GODE TILBUD TIL DIG!

ALLE BRIKKER ANGRIBER!

Er en utrolig flot gave at lægge juletræet Den blev udgivet i forbindelse med
Bent 75 års fødselsdag, men stadig lige aktuel
Bogen er en samling af Bent Larsens glanspartier, udvalgte artikler og en
Larsensk skildring af Fischer fra nærmeste hold, et historisk indblik og en
nødvendighed for alle os danske skakspillere, der stolt vedkender os slægt-
skabet med Larsen.

Den indeholder forord af Peter Heine Nielsen, som blev stormester i 1994,
og nuværende træner for verdensmesteren Magnus Carlsen. 

En flot indbunden bog.
Normal pris kr. 300,00 – Nu kun kr. 129,00

Den er lavet af (IM) Silas Esben Lund,
og den indeholder en daglig 
skakopgave til hele året.

(Nåede du ikke at få opgaverne i 
kalenderen fra 2020, så har vi stadig
et par stykker på lager – naturligvis til
nedsat pris.)

Pris for 2021 udgaven 
Kun kr. 199,00

Vi har været heldige at få et lille parti af Skakkalenderen 
fra SILU Games, som i år er i et anderledes, 
men utrolig flot design.
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Dansk Skaksalg SK
AK

www.skaksalg.dk • sales@skaksalg.dk • 61 13 64 60 • Hedemarksvej 11, 8340 Malling
Mail og telefon besvares løbende, skulle du mod forventning ringe forgæves, 

så send os en mail på sales@skaksalg.dk

SKAKTILBUD TIL BØRN 
engelsksprogede bøger

Chess for children kr. 129,00
Chess for children activity book kr.

99,00

Tag begge to for 
kun kr. 199,00

FLOT REJSESKAK I TRÆ
sammenklappelig med magnetiske brikker, 

som opbevares indeni
Størrelse: 26,4 x 13,2 x 4 cm sammenklappet. 

Kongehøjde: 48 mm. 
Feltstørrelse: 28 mm

Pris nu kun kr. 199,00

SKAKCOMPUTER DGT CENTAUR
Denne intelligente skakcomputer er 

produceret til at give alle et godt spil skak. Så uanset

om du er begynder eller en stærk spiller, 

så vil computeren selv tilpasse sig din spillestyrke.
Længde: 40 cm, Bredde: 44,5 cm, 
spillepladens størrelse: 38,4 cm, Feltstørrelse: 48 mm
og Kongehøjde 89 mm.

Julepris NU kun kr. 2.549,00

Lige nu bugner Skaksalget af tilbud som aldrig før, 
følg med på vores webshop – 

www.skaksalg.dk samt på vores facebookside –
Dansk Skaksalg, hvor vi fremover vil komme med 

oplysninger om nye bøger samt alle vores andre gode
tilbud.

Køb dine julegaver nu – de kan naturligvis byttes 
indtil 31. januar 2021 

– husk blot at oplyse fakturanummer.
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Ny WIM-norm til Ellen F.
Umiddelbart efter Oslo tog Ellen
Fredericia Nilssen videre til Buda-
pest for at deltage i den åbne udgave
af Benko Memorial. Det blev på ny
et fornemt resultat for hende, da hun
for anden gang i løbet af to uger sco-
rede en WIM-norm. Det blev til 6½
point i ni runder, og det gav hende
en fjerdeplads. Eneste nederlag var
mod den norske GM Johan-Seba-
stian Christiansen (2616), der vandt
turneringen med den overbevisende
score 8½/9.
Ellen vandt fem partier og besej-

rede blandt andre IM Emil Szalanczi
og FM Gabor Gorcsi. Udover WIM-
normen rundede Ellen Fredericia
Nilssen for første gang 2200 i Elo. 

16 af 16
En sejr på 8-0 i Skakligaen hører til
sjældenhederne. Således var der ikke
et eneste “rent bord” i forrige sæson,
men i den nye sæson har Team Xtra-
con Køge fået en flyvende start. I den
indledende dobbeltrunde i Skander-
borg vandt de forsvarende danske
mestre med disse sjældne cifre over
først oprykkerne fra Fredericia Skak-
forening, og dagen efter Århus/Sko-
lerne. Dermed indtager Køge første-
pladsen med 16 brætpoint ud af 16
mulige.

Det giver allerede nu et gigantisk for-
spring på 5½ ned til Brønshøj Skak
Forening på andenpladsen. Opryk-
kerne fra SK 1968 er kommet godt
fra start med to sejre på 5-3 over hhv.
Øbro og Hillerød.
I bunden har Fredericia opdaget,

at der er stor forskel på 1. division og
Skakligaen. Det er endnu kun blevet
til en enkelt remis i 16 partier. 
Af indlysende årsager er den vi-

dere afvikling af Skakligaen ikke fast-

lagt.
I Sverige har man allerede beslut-

tet, at Allsvenskan ikke kan gennem-
føres på den vanlige måde. Det sven-
ske forbund håber at kunne arran-
gere holdmesterskabet i løbet af for-
året efter et endnu ikke fastlagt tur-
neringssystem.

BRÆTTET
RUNDT

Allan Laursen, Allerød Skakklub

En af klubbens gamle kæmper, Allan
Laursen, er gået bort i en alder af 78
år. Allan var et af Allerød Skakklubs
markante medlemmer i 1970’erne
og 1980’erne, indtil interessen for
bridge overtog skakkens plads.
Allan Laursen var som mesterspil-

ler i en årrække fast inventar på
klubbens 1. hold og vandt klubme-
sterskabet i 1980. Samtidig var han
en aktiv skakleder: Han var bestyrel-
sesmedlem i ASK fra 1975 til 1982 og
derefter formand for Københavns
Skak Union fra 1982 til 1988.
Allan Laursen døde efter længere

tids sygdom den 18. september.
Æret være Allan Laursens minde.

Allerød Skakklub

Frode Henriksen, 
Espergærde Skakklub

For nylig modtog jeg den triste med-
delelse, at Frode Henriksen, Esper-
gærde Skakklub, er afgået ved døden
i marts måned midt under corona-
krisen i en alder af 89 år.
Frode var stærkt medvirkende til

Espergærde Skakklubs førerstilling
som landets største og stærkeste
skakklub – kulminerende med DM-
titlen i 1996.
Vi kom begge med i bestyrelsen i

1959, hvor Frode i de næste 40 år var
en uvurderlig ven og medarbejder
for mig som formand – og selvfølge-
lig for klubben som helhed.
Det var Frode, som gjorde alt det

praktiske klart til de ugentlige klub-
aftener – og til de mange store inter-
nationale turneringer, som E.S. ar-
rangerede – dels på “hjemmebanen”
på Tibberupskolen, men bl.a. også

på Hotel Marienlyst, hvor E.S. stod
for en landskamp Danmark mod
Tjekkoslovakiet i 1982 og en ung-
domslandskamp med landene Dan-
mark, Sverige, Norge og Schweiz i
1983. 
Frode var også i front, når de år-

lige by- og havnefester i Espergærde
blev afviklet med deltagelse af alle
byens foreninger. Helt fortjent for sit
store arbejde i E.S. blev Frode ud-
nævnt til æresmedlem af Espergærde
Skakklub ved sit 25 års jubilæum i
bestyrelsen i 1984. I slutningen af
1990’erne blev Frode passivt med-
lem af E.S, da helbredet svigtede.
Nogle år efter hustruen Grethes død
tilbragte Frode sin sidste tid på ple-
jehjem, hvor han stille sov ind.
Æret være Frodes minde.

Helge Mørdrup Jensen,
fhv. formand Espergærde Skakklub

MMiinnddeeoorrdd

Den litauiske stormester Eduardas Ro-
zentalis vandt begge sine partier på 4.
bræt, da Skakligaen nåede at spille to
runder i slutningen af oktober, inden co-
ronaen lukkede Skakligaen ned igen.

Foto: Thomas Vestergård.
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Illustration fra ”Illustreret Danmarkshistorie for Folket”.

Skak i højmiddelalderen
Historikeren Kaare Vissing Andersens artikelserie om Danmarks Skak-
historie fortsætter med en omfattende gennemgang af skakspillet i
”højmiddelalderen” (dateres fra 1050 til 1350). Kaare Vissing Andersen
kommer ind på rivaliseringen mellem Svend, Knud og Valdemar fra 1146
til 1357. Svend Grathe betragtes som Danmarks første lidenskabelige
skakspiller. Hvad der er rigtigt og forkert i den sammenhæng bliver af-
dækket i detaljer via talrige kilder. 

Sejrherren Christian A. Eriksson.
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Foto: Sigfred Haubro

Titel til Slumstrup
Steffen Slumstrup Nielsen fra Brønshøj Skak
Forening er blevet udnævnt til International
Mester i skakkomposition. Dermed bliver han
den femte dansker med den fornemme titel
(Lars Larsen, Knud Hannemann, Walther Jør-
gensen og K.A.K. Larsen er de fire øvrige).
Stærkt medvirkende til titlen er, at det i pe-
rioden 2016-18 lykkedes for Steffen Slum-
strup at kvalificere 38 af sine studier til FIDEs
album. 

Der er gode chancer for, at Steffen Slumstrup
Nielsen indenfor en overskuelig årrække kan
erobre stormestertitlen i komposition. I øje-
blikket har han tæt på 57 point, og der kræves
70 point for at blive stormester. Steffen
Slumstrup har tidligere vundet VM-bronze.
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