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Danmarksmesterskabet var tilbage som påsketurnering på Hotel Svend-
borg. Stævnet tiltrak flere end 200 skakspillere fra hele landet. På bille-
det ses medlem af turneringskomiteen, Peter Willer Svendsen fra
Hillerød, i aktion. Foto: Jesper Simonsen.

Afslutningen på KSUs holdturnering i Ballerup er hvert år en stor skak-
fest med mange hundrede deltagere fra de københavnske klubber.
Her er der rig mulighed for at møde skakvenner, som man ikke har set i
årevis. Stævnet hylder breddeskakken. I vores store artikel om divisions-
turneringen kan du læse om, hvordan det gik i Skakligaen, 1. og
2. divisionerne. Foto: Thomas Vestergård.
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Normalt igen

DM i Svendborg var efter et par års pause tilbage i påsken, og for de
mange, der efterhånden har været en hel del gange i den fynske by,

føltes det nærmest som at komme hjem igen. Også divisionsturneringen blev
afviklet med de triumfer og skuffelser, som nu engang følger med at spille hold-
skak. Begge begivenheder var symboler på, at pandemien omsider er ovre i dk.

Internationalt er tingene mere komplekse. Mens coronaen synger på sidste vers,
dominerer konflikten mellem Rusland og Ukraine alt. I skak er Rusland en
kæmpe magtfaktor, både politisk, sportsligt og økonomisk. Men ingen er læn-
gere uundværlige, og man kan faktisk godt forestille sig topskak uden russiske
spillere, noget der tidligere ville have været utænkeligt.

Martin Haubro fra BMS vandt sensationelt årets danmarksmesterskab.Han for-
tæller ærligt og ligefremt om sit livs turnering. Skak er ikke kun et spil om titler
og pokaler, det er meget mere, og det forgår allevegne og på alle niveauer. I dette
nummer lancerer vi ideen En skakspillers rejse. Mange har haft deres største
skakoplevelser på ture til andre lande,men det kan selvfølgelig også være en tur-
nering i Danmark. Der er egentlig ingen begrænsninger, så vi håber på, at nogle
læsere er friske og vil bidrage med deres personlige historier i kommende numre
af Skakbladet. Tøv ikke med at kontakte redaktionen!

Det samme gælder for klubber. Vi vil gerne høre, hvis der forgår noget spæn-
dende rundt omkring i det danske land. Den her gang har vi fokus på Skolernes
Skakklub. De fejrer allerede 50 år på banen, og stifteren Svend Svendsen er lige
fyldt 90 år. Unægtelig en flot historie fra Århus.

Og så har vi bare nævnt noget af det hele. Der er som sædvanlig masser af stof i
bladet.

God fornøjelse!

JAN LØFBERG OG LARS SCHANDORFF



Af Martin Haubro

Op til årets DM spurgte flere af
mine kolleger mig, om det ikke

var ganske kort tid siden, jeg var af-
sted sidst. De syntes, det føltes som
et kort øjeblik. Og det var det – det
var jo blot et halvt år. For DM er til-
bage i påsken – efter et par år i efter-
årsferienmed små, afgrænsede stæv-
ner, var der igen en ægte skakfest i
Danmark.
Som de foregående mange år var

vi lidt ”alene” i landsholdsklassen
den første weekend, suppleret af kort
påske 1, før de andre grupper stødte
til senere i ugen: kandidatklasse, ve-
teranklasse, G7, G5, og kort påske 2.
Fra tidligere år at være begrænset til
50 mennesker på tværs af dommere,
livemastere, spillere, kommentatorer,
var der i år pludselig 226 tilmeldin-
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ger til de forskellige grupper – med
adskillige spillere, der deltog i både
kort påske 1 og de efterfølgende
G7/kort påske 2.
Skak-Danmark har lyst til at

spille.

Alt ved det gamle

Ellers var det, som det plejer. DM
spilles i Svendborg, det har vi væn-
net os til. Det er en dejlig by, og man
skal stadig huske at bestille bord, når
man skal ud at spise fredag og lørdag
– medmindre man vil gå byen rundt
og sulten hjem igen. Arrangørerne –
anført af Michael Nielsen – har prø-
vet det før, og eksekveringen er, som
den skal være. Det er skønt. Kom-
menteringen var igen i år under kyn-
dig styring af Rasmus Skytte og
Mads Boe, og som skakfan er det en
fornøjelse at sidde med dem, når
man ikke selv spiller – og helt fanta-
stisk, når andre landsholdsklasse-
spillere viser deres partier.
Det er min femte gang i Svend-

borg, og det er som sagt en dejlig by.
Man kunne jo være fristet til at flytte
til Sydfyn, hvis ikke det lå så langt fra
København.

Årets landsholdsklassefelt

Som altid sad vi en hel masse og
holdt vejret lidt nervøst, inden til-
meldingsfristen til landsholdsklas-
sen. Som 2400-spiller er det altid en
spændende dag, og jeg må tilstå, at
jeg ... var lidt nervøs.
Men som dagen ramte midnat

den 1. marts kunne vi se, at der var
ingen Sune, Allan Stig, Mads A. eller
Boris Chatalbashev, der kunne have
vippet mange af os ud. Det efterlod
et lidt blødere felt end sidste år – og
især forrige år, der kunne præsentere
syv spillere over 2500. Samtidig
gjorde det Jonas Bjerre (2611) og Jes-
per Thybo (2559) til favoritter.
Min egen vurdering var, at Bjørn

og Schandorff kunne true dem –
Bjørn tog GM-norm til DM i ’20, og
vandt DM-titlen i ’18, og Lars har

skærpet sit spil de seneste år og
havde især en meget lovende start i
sidste års DM.
Tilbage var så sidste års vinder af

kandidatklassen, IM Jacob Sylvan
(2319) – en allround-spiller, som
havde sin sidste landsholdsklasse at
hævne og fem spillere mellem 2380
og 2420. Vi var nogle stykker, der
kunne drille,menmin vurdering in-
den turneringen var, at ingen af os
næppe ville komme tæt på DM-tit-
len. Min egen ambition til turnerin-
gen var også at blive bedste spiller i
den gruppe. Nikolaj Borge, Carsten
Høi og jeg selv er kaospiloter, som
man kan slå sig på, men som også er
mulige at slå – mens Filip Boe og
Martin Percivaldi er lidt mindre ha-
sarderede, men stadig kan slå hårdt.

Og vi er i gang!

1. runde blev sat i gang lørdag kl. 12.
Et par partier var færdige lige om-
kring træk 31 med remiser: Schan-
dorff – Ochsner; efter et parti, hvor
Lars havde presset det meste af tiden,
men fordelen var forduftet til sidst.

Percivaldi – Bjerre var en lang, kom-
pleks slagudveksling, der endte i et
uligefarvet løberslutspil, og Borge –
Sylvan fandt også en vej til remis,
som dermed satte vinderen af sidste
års kandidatklasse på tavlen. Det vi-
ste, at han bestemt ville gøre mod-
stand hele ugen.

Det efterlader Filip Boe – Høi, hvor
Carsten fik opbygget et fantastisk
angreb med sort i Engelsk. Carsten
spiller med halvåbne g-linjer, går til
stålet og ligner én der er ved at vinde
et stilrent parti, hvorefter han kor-
rekt ofrer en kvalitet i tidnød num-
mer 2, men følger op med at tabe
kontrollen – og desværre for Car-
sten, ikke bare det halve point, men
det hele.
Jeg selv havde sort imod Thybo, et

parti jeg havde gruet for længe. Sort
mod den slags spillere er ren overle-
velse – og jeg vidste, hvor godt for-
beredt jeg var til DM ved at indse, at
efter Jespers 4. h3, havde jeg ikke fået
kigget på Réti, selv om jeg tabte glat
i helt samme stilling mod Sune Berg
året forinden. Dog fik jeg en enkelt

1. IM Martin Haubro, BMS 2391 * 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
2. GM Jesper Thybo, Køge 2559 1 * 1 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 6½
3. GM Jonas Bjerre, Skanderborg 2611 1 0 * ½ 0 1 ½ 1 1 1 6
4. GM Lars Schandorff, Hillerød 2475 0 0 ½ * ½ ½ 1 ½ 1 1 5
5. IM Filip Boe Olsen, Skanderborg 2402 0 ½ 1 ½ * ½ 0 ½ ½ 1 4½
6. IM Bjørn M. Ochsner, Skanderborg 2506 0 0 0 ½ ½ * 1 0 1 1 4½
7. IM Martin Percivaldi, Hillerød 2399 0 0 ½ 0 1 0 * 1 ½ ½ 4
8. IM Nikolaj Borge, Hillerød 2403 0 0 0 ½ ½ 1 0 * ½ 0 2½
9. IM Jacob Sylvan, Nordkalotten 2319 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ * ½ 2½
10. GM Carsten Høi, Brønshøj 2359 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 ½ * 2½

Ratinggennemsnit 2442. GM-norm: 6½.

DM Svendborg 9.-17. april 2022

Tilbage til påsken!
Årets danmarksmesterskab var både et gensyn med Svendborg og påsken.

De to foregående år blev DM spillet i efterårsferien. Kamplysten i landsholdsklassen var
imponerende. Efter et hårdt opløb med Jesper Thybo blev Martin Haubro til sidst fortjent

vinder af landsholdsklassen. Ikke en eneste remis spillede den ny, overraskende
danmarksmester, der scorede sin første stormesternorm.

DSUs formand Poul Jacobsen åbner DM-stævnet 2022. Foto: Thomas Vestergård.
Svendborgs borgmester Bo Hansen udfører Lars Schandorffs første træk mod
Bjørn Ochsner. Foto: Thomas Vestergård.
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mulighed, men derefter viste Jesper
imponerende flot teknik.

Jesper Thybo (2559)
Martin Haubro (2391)

Jeg blev overrasket tidligt i en Réti,
men det lykkedes mig at komme til
denne nok lidt ubehagelige stilling. I
efteranalyserne var vi enige om, at
20. Lxe6! i stedet for 20. Td3 nok
ville bringe sort på kanten af et kol-
laps.
20... Sd4!
Baseret på en regnefejl, men det

virker alligevel – og hvad er alterna-
tivet? Gør man intet, kommer Tad1,
og så lider man virkelig.
21. Lxd4 exd4 22. Txd4 Lc5 23.

Td3 Sf6?
Åh nej. Jeg havde set 23... Se5 fra

distancen, og pointen er 24. Sxe5
Dxe5, og sort truer Dxg3+ og Dxb2
og har fået forsimplet til et par uli-
gefarvede løbere og en masse brik-
ker. Men pludselig kunne jeg ikke se,
hvad jeg skulle spille på 24. Txd8
Txd8 25. Se3, hvor Jesper i efterana-
lysen påpegede, at sort står bedst ef-
ter 25... Td2!
Hvis bare man havde haft mere

end to minutter på uret ...
24. e5 Txd3 25. Dxd3 b5 26. exf6

bxc4 27. Df3
Sort spiller meget på ideen

Dxg3+.
27... De5 28. Td1!!
Et sindssygt stærkt træk. Sort kan

ikke spille Dxb2, og hvid forøger ak-

tiviteten.
28... Dxf6 29. Dxf6 gxf6

Dette var nok ikke så rart, tænkte
jeg, men med de uligefarvede måtte
der da være håb, ikke? Det viste sig
dog, at det var der ikke.
30. Lf1 c3
30... Tb8 31. Lxc4 Txb2 32. Lb3

må tabe for sort på den ene eller den
anden måde.
31. bxc3 Te4 32. Ta1!
Man vipper det sorte tårn væk

med Ld3, og så spiller man fx Tb1,
og aktiverer tårnet igen.Herfra er det
bare god teknik af Jesper.
32... Te7 33. Ld3 Ld6 34. Tb1 Le5

35. Tb3 h6 36. Kg2 Lc7 37. Tb7 Kf8
38. Ta7 Ke8 39. Kf3 Ld8 40. Ta6
Kd7 41. Le4 Te5 42. Lxc6+ Ke7 43.
c4 Lc7 44. Ld5 Te1 45. c5 Ta1 46.
Lb3 Tc1 47. Ta8 Ta1 48. Th8, opgi-
vet.
1-0.

Tidligt fyrværkeri!

Runde 2 og 3 bød på fest og farver.
Carsten Høi spillede et relativt vildt
parti med hvid mod Nikolaj Borge,
hvor der i en stilling med isoleret d-
bonde blev spillet mod angreb. Car-
sten spillede det farligt,men nærstu-
derer man partiet med computer-
hjælp, finder man endnu flere fasci-
nerende ressourcer. Se blandt andet
et par stykker her:

Carsten Høi (2359)
Nikolaj Borge (2403)

19. Sg5
19. d5! Tematisk for isolani, men

ikke nødvendigvis nemt at gennem-
skue: 19... Sxd5 (19... exd5 20. Lxf6
gxf6 21. Sh4, og angrebet går igen-
nem; 19... Dxd5 20. Lxf6 gxf6 21. Te4
er også livsfarligt) 20. Sg5 g6 (20... h6
21. Lh7+ Kh8 22. Lb1!, og hvid truer
for meget) 21. Sxh7!
19... Lf4 20. Tc5 Tad8 21. Se4 Sd5

22. Df3 Db8 23. g3 Lh6 24. h4 Tc8

Af Jan Løfberg

Det er nok de færreste af Dansk
Skak Unions medlemmer, der

kan huske, da en knægt fra Holste-
bro Skakklub deltog i 3. klasse ved
DM i Aarhus i 1948, men helt ude-
lukkes kan det ikke. Men afdøde
Jens Enevoldsen kunne ikke:

“Mit første møde med Bent Lar-
sen fandt sted i 1948 ved dan-
marksmesterskaberne i Aarhus.
Bent har fortalt mig om episoden.
Jeg husker den ikke selv. Jeg havde
vundet mit sidsterunde-parti mod
Bjørn Nielsen og dermed dan-
marksmesterskabet. Vi var i gang
med analyserne, da en lille hånd fra
en 13-års dreng kom til syne over
brættet med et forslag. Bjørn fejede
ham væk, men jeg, der åbenbart må
have haft et åbent blik for ungdom,
lod Bent snakke løs og gav ham en
forklaring, og så glemte jeg episo-
den.”

I dag deltager flere unge storme-
stre og internationale mestre i
landsholdsklassen. På deres vej
mod stjernerne har de spillet mod
mange af DSUs ældre medlemmer.
Om føje år vil en del flere forhå-
bentlig med stolthed kunne sige, at
de engang spillede mod enten Anna
Sofie Li, Sarah Sima Derlich, Casper
Yukun Liu, Vitus Bondo Medhus,
Emil Zander, August Jalving eller
Robert Skytte.

De scorede alle godt i deres re-
spektive grupper – bedst var Sarah
Sima Derlich fra Nørrebro Skakklub
med 5 af 5 i Kort Påske-gruppe 4.
Tættest på et afgørende gennem-
brud var den ældste af de unge,
Casper Yukun Liu fra BMS, men han
snublede uheldigvis til sidst på sin
vej mod landsholdsklassen. Til gen-
gæld vandt han sikkert titlen som
juniordanmarksmester.

August Jalving fra Skak for sjov fyldte
10 år under DM-stævnet. Han forblev
ubesejret i G7-gruppe 1, hvor han endte
som nr. 3 med 5 point.

Foto: Jesper Simonsen

Robert Skytte sidder gerne til højbords,
når han taler med de voksne.

Foto: Jan Løfberg.

Vitus Bondo Medhus scorede 50 % i
kandidatklassen og er nu forbi 2050 i
Elo. Foto: Jesper Simonsen.

Anna Sofie Li fra Køge Skakklub var
længe med i toppen i G7-gruppe 2. Hun
endte med 3½ point og en solid rating-
fremgang. Bag hende ses Robert Skytte,
Århus Skakklub/Skolerne. Han fik også
3½ og en pæn ratinggevinst.

Foto: Jesper Simonsen.

Emil Zander fra Kjellerup Skakklub
kunne med en gevinst i sidste runde
have vundet G7-gruppe 1. Emil led sit
eneste nederlag og endte på 4. pladsen
med 4½ og er nu over 2000 i rating

. Foto: Jesper Simonsen.

Talenter i fremgang
Dansk skak sprudler af ungdommelig energi og virkelyst.

Flere af talenterne er endnu ikke blevet teenagere.

Veteranen Carsten Høi spillede an-
grebsskak i Svendborg. Foto: Jesper Si-
monsen.



25. Sg5
Er naturligvis også et vindende

angreb – og den største forskel på de
forskellige muligheder er graden,
som hvid skærer igennem på. Her er
der endnu en vild mulighed i form
af
25. Txd5 exd5 26. Sf6+ Kh8 27.

Te5!, og hvid angriber med alle brik-
kerne – det skærer rent igennem.
25... g6 26. Tec1 b4 27. a4 Lg7 28.

h5 Txc5 29. Txc5 Dd8 30. Se4 f5 31.
Sd2 Dg5 32. Sb3 gxh5 33. Lc4 Sc3
34. Lxe6+
Og Carsten vandt en håndfuld

træk senere. Et parti der gav mig lyst
til at spille isolani-stillinger lidt of-
tere!
1-0.

Jeg selv slog i samme runde Lars
Schandorff – noget jeg ikke har haft
held med før trods en hel del forsøg.
På ingenmådemit bedste parti,men
et kampparti, hvor begge forsøgte at
vinde, men da Lars fandt den for-
kerte plan lige inden træk 40, faldt
stillingen sammen. Det var meget
symptomatisk for mit spil i turne-
ringen – fik en interessant stilling og
hev stikket hjem i tidnøden mellem
træk 30 og 40.
Jonas Bjerre slog Jacob Sylvan

med hvid i et parti, hvor Jonas be-
stemt ikke var i kontrol, og da de re-
sterende partier blev remis, sluttede
Jonas sig til Jesper og Filip med
1½/2.

Et højdepunkt

3. runde var noget for sig. Dagens
forventede højdepunkt var Jesper –
Jonas, som nok er det parti alle
havde set mest frem til i turneringen.

Jesper Thybo (2559)
Jonas Bjerre (2611)
Siciliansk / B44

En vigtig kamp, der oprindelig så ud
til at få stor betydning for mester-
skabet.

1. Sf3
Det er svært at skjule, at jeg spil-

lede 1. Sf3 i alle fem hvide partier til
DM. Efterfølgende blev det dog vidt
forskellige stillinger. Det blev næsten
til 5/5 med hvid for mig, men jeg
spillede desværre forkert i en ge-
vinststilling i 8. runde mod Høi og
var senere ret heldigmed at holde re-
mis.
1... c5 2. c4 Sc6 3. d4 cxd4 4.

Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Sxc6!?
Umiddelbart ser trækket ikke så

ambitiøst ud, da det lader sort slå ind
mod centrum. Men det har sine
pointer, og den følgende struktur,
der opstår, er ubalanceret.
6... bxc6 7. e4 e5 8. Dd3!? Lc5 9.

Le3 Db6?!

Virker lidt tvivlsomt. Sorts dronning
står ikke nødvendigvis så godt på c5,
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da den tit løber ind i et Sa4-tempo.
9... Lxe3 10. Dxe3 Db6 var mere

solidt.
10. Lxc5 Dxc5 11. Le2 0-0 12. 0-0

Td8 13. Tfd1
Sort står lidt ubehageligt. Hvid

har idéer med a3+b4, og der bliver
noget pres på d6-bonden, hvis den
på et tidspunkt rykker frem.
13... Tb8

14. a3! De7
14... a5? for at prøve at stoppe b4

løber ind i 15. Sa4, og hvid låser sort
totalt fast med c5. Sort er nok stra-

tegisk tabt.
15. b4 a5 16. b5 cxb5 17. cxb5 Lb7

18. a4?!
Ikke så præcist. Jeg vil gerne

dække min b5-bonde, men giver
samtidig sort b4-feltet til dronnin-
gen. 18. Sd5!? Lxd5 19. exd5 var en
interessant mulighed. Hvid står nok
bedre her, men skal holde øje med,
at sort ikke åbner en sort-feltet blo-
kade.
18. De3! virker som et godt prak-

tisk træk. Jeg vil følge op med f.eks.
f3 eller h3 og senere Sa4. Hvid pres-
ser grundet b5-bonden.
18... Db4 19. Sd5

19… Lxd5!
19... Sxd5 20. exd5 d6 (20... Tdc8

21. De3!) 21. Tdc1! Hvids plan er nu
at ofre en kvalitet med Tc6. Sorts
stilling ser svær ud.
20. exd5
Stillingen er nu ret uklar. Jeg har

en stærk fribonde på b5,men på den
anden side får sort godt spil på de
sorte felter samt god kontrol over c-
linjen.
20... Tdc8
20... d6 21. Tdc1 og potentielt på

vej til c6.
21. d6!?
Stopper sort fra at få spillet d6.

Bonden på d6 kan blive svag, men
det kan bonden på d7 også! Stillin-
gen bliver ret konkret nu.
21... Tc3 22. Df5 e4 23. Df4
23. De5!? Te8
23... Tbc8 24. Lf1 h5
Tænkte under partiet, at 24… h6

var mere logisk for senere at bruge
h5-feltet til springeren. Men det er
meget svært at vide under partiet,
om h6 eller h5 er bedst.
25. h3
Tager g4-feltet fra springeren. Sort

står ikke nødvendigvis dårligere her,
da han er meget aktiv, men det er
svært at finde en god plan for ham.
25... Dc5
25... Tc2 var en anden mulighed.
26. Tab1!
Gør klar til at støtte b-bonden.
26... Db6 27. Te1 Dd4?
Den afgørende fejl. Efter f.eks. Ta3

eller Tc2 er stillingen stadig uklar.

28. b6! Tb8

Direkte formidling

Af Jan Løfberg

Efterhånden er det let at være skak-
tilskuer. Selv om vi på Skakbladets
redaktion stadig opfordrer alle til at
tage ud til turneringerne for at se på
og deltage i efteranalyserne, er der
alligevel mange, der i påsken af den
ene eller anden årsag ikke kan møde
frem til DM-stævnet.

Men så er det jo heldigt, at der er
et stort og professionelt setup på
spillestedet. Den direkte liveformid-
ling på brætterne stod Kasper Jerwi-
arz for. I kommentatorrummet sad
Mads Boe og Rasmus Skytte og ana-
lyserede kompetent foran en talrig
skare på spillestedet og tilskuerne
hjemme i stuerne.

Ellen Fredericia Nilssen udvikler
fortsat livestreamningen til nye høj-
der med flot layout og videolink fra
spillesalen af hovedpersonerne. Det
skal erindres, at Ellen samtidig spil-
lede med i kandidatklassen og sco-
rede 4½ point. Ellen havde Shanne
Hedegaard Jakobsen med som
”praktikant” i år. Man kan finde
Ellens udsendelser på Youtube.

Ellen Fredericia Nilssen i arbejde.
Foto: Jan Løfberg.

Jesper Thybo
kommenterer

Jesper Thybo spillede 1. Sf3 i Svendborg, men endte i mange forskellige
stillingstyper. Foto: Jesper Simonsen.
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28... Dxa4 29. b7 Tb8 30. Tec1, og
sort kan ikke stoppe bonden: 30...
Txc1 31. Txc1! Sort går mat, hvis han
tager b7: 31... Txb7 32. Tc8+ Kh7 33.
Df5+.
29. b7
Tec1 er på vej.
29... Tc6 30. Tec1 Txc1 31. Dxc1

Dxd6

32. Dc3!
En praktisk løsning. Jeg tager a5-

bonden og skubber mine to for-
bundne fribønder. Sort har ikke reelt
modspil.
32... Dc6
32... e3 33.Dxe3 og hvids konge er

helt sikker.
33. Dxa5 d5
33... Txb7?? 34. Da8+ og tårnet

falder.
34. Da7
Hvids plan er simpel: a5-a6 fulgt

af Dxb8+ og a7.
34... Sd7 35. a5 Dc2 36. Tb5 Dd2

37. a6 d4 38. Dxb8+ Sxb8 39. a7 Df4
40. Tf5, opgivet.
1-0.

I samme runde fik jeg vendt en vold-
somt ubehagelig stilling til et helt
point mod Filip Boe. Noget jeg ikke
burde være sluppet afsted med.
Schandorff slog Martin Percivaldi,
efter at Percivaldi lavede en strate-
gisk fejl og blev klemt, og Sylvan –
Høi blev en hårdt kæmpet remis, der
kunne være vippet begge veje.
Efter mit eget parti var slut, så jeg

egentlig frem til at se Jesper – Jonas,

men da jeg så ramte kommentator-
salen, hørte jeg rigtig meget snak om
Nikolaj Borge: ”Borge … Borge …”
over det hele.Og så så jeg partiet. Ni-
kolaj kan med rette være lidt ærger-
lig over, at der ikke var nogen skøn-
hedspræmie til uddeling i år.

Der var lagt op til et kamp-parti, da
dette måtte være et af de partier,
Bjørn gerne skulle vinde, hvis han
sigtede mod GM-normen på 6½
point, mens jeg var kommet dårligt
fra start og havde brug for en sejr for
komme tilbage på sporet.

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 Sc6

En overraskelse; jeg havde forven-
tet Najdorf, hvor vi lidt pudsigt
begge har spillet samme variant med
hvid. Måske Bjørn bare synes, at 6.
h3 e5 7. Se2 h5 8. g3 er godt for hvid?
Det syntes jeg i øvrigt også selv; i
hvert fald lige indtil jeg mødte Jonas
i sidste runde i netop denne variant
…
6. Lc4
Velimirovic-angrebet er altid god

underholdning!
6… e6 7. Le3 Le7 8. De2 a6 9. 0-

0-0 Dc7 10. Lb3 0-0 11. Thg1
11. g4 er også en mulighed. Fort-

sætter 11… Sxd4 12. Txd4 b5 13. g5
Sd7 14. Tg1 Sc5.
11… b5 12. g4 Sa5 13. g5 Sd7?
Sort skal indskyde 13… Sxb3+,

hvorefter det kan fortsætte 14. axb3
Sd7 15. f4 b4 16. Sf5 Ld8 17. Sxg7
med uklart spil.
14. Ld5!!

Tematisk og effektivt! 14. Sxe6 var
blevet mødt med 14… Sxb3, så
pointen med teksttrækket er, at lø-
beren laver et mellemtræk med en
trussel på a8 for at kunne følge op
med Sxe6 uden at Sxb3 kan indsky-
des! 14… exd5 bliver mødt med 15.
Sxd5 Dd8 16. Sf5.

14… b4 15. Sxe6 Db8
15… fxe6 16. Lxe6+ Kh8 17. Sd5

Dd8 18. g6 Sf6 19. Sxf6 efterfulgt at
Dh5 med afgørende angreb.
16. Sxf8

Der var mange gode træk her som
b3, Sxg7 og g6, men jeg havde set
fortsættelsen, der giver to kvaliteter
og vurderede, at det var den praktisk
bedste beslutning.
16… bxc3 17. b4!

Dækker matten, truer springeren og
overbelaster dronningen, der ikke
kan dække a8, hvis den slår på b4.
Og så er der pointen 17... Dxb4 18.
Td4 Da3+ 19. Kd1 Tb8 20. Dh5!
med udækkelig mat.

17… Sxf8 18. Lxa8 Dxa8 19. bxa5
Dxe4 20. Td4 Db7 21. Dd3 Db2+ 22.
Kd1 d5 23. Lc1 Da1 24. Txd5 Le6 25.
Td4 La3 26. Ke2 Lc5 27. Tc4 La3 28.
Lxa3 Dxg1 29. Txc3 Lg4+ 30. f3
Dxh2+ 31. Kd1 Dg1+ 32. Kd2 Le6 33.
Dd8 Df2+ 34. Kc1 Df1+ 35. Dd1 Db5
36. Dd6 Df1+ 37. Kb2 Db5+ 38. Tb3,
opgivet.

Dejlig sejr, men desværre også den
eneste i årets DM (well, ud over 16
på stribe til Lyn DM). Jeg fik en rig-
tig skidt start og var i det hele taget
ret lav på energi de første fire-fem
runder, mens jeg oplevede, at jeg fik
spillet mig op i runde 6-9, hvor det
også let kunne have blevet til flere
point.
1-0.

Thybo alene i front

Lige pludselig var Thybo stukket af
med 2½/3, og jeg var eneste mand på
2/3 foran et større forfølgerfelt. Og
Jesper blev ved med at vinde – i 4.
runde slog han Schandorff, efter at

Jonas Bjerre mistede tidligt kontakt med den gule førertrøje.
Foto: Thomas Vestergård.

Nikolaj Borge
kommenterer

Nikolaj Borge og Bjørn Ochsner (med ryggen til) spillede en sicilianer, som de begge har på repertoiret.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.
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Schandorff havde forsøgt at skabe
spil, og Lars’ egen konge pludselig
kom i fare. Jeg selv begyndte for al-
vor at tro på en god turnering – og
drømme om et resultat på ca. 5-6
point – efter at jeg vandt på enmåde,
jeg normalt ikke vinder på: uden at
være køllesvinger.

Martin Haubro (2391)
Nikolaj Borge (2403)
Spansk / C83

1. e4 e5
Åh nej. Jeg var muligvis velforbe-

redt, men på Siciliansk!
2. Sf3 Sc6 3. Lb5?
Borge har spillet Siciliansk i

mange år, så jeg burde nok have lug-
tet lunten, at der var en konkret for-
beredelse parat her – og spillet 3.

Lc4!
3... a6 4. La4 Sf6 5. 0-0 Sxe4
Et af hullerne i mit repertoire.
6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9.

Sbd2 Le7 10. c3 Sc5 11. Lc2 d4

Og det her ... vidste jeg, var en stil-
ling, og jeg vidste, at jeg ikke kunne

huske det. Det eneste, jeg huskede,
var, at ”comp” sagde mikroskopisk
hvid fordel, hvis man slog på d4 og
tog slutspillet – som ikke er den slags
skak jeg vil spille, inderst inde. Men
nød lærer nøgen kat ...

12. cxd4 Sxd4 13. Sxd4 Dxd4 14.
Sf3 Dxd1 15. Txd1 Lg4?
15... Td8 og sort har helt styr på

det.
16. Le3 0-0
Min oprindelige plan var Td5 og

doble i d-linjen, men det giver in-
genting. Men så begyndte jeg at
tænke, som en skakspiller skal, og
fandt:
17. h3! Lxf3
På Lh5 er Td5! pludselig et tema,

da der så er plads på d7. Og går lø-
beren baglæns, er Sd4 formentlig
stærkt.
18. gxf3 Tfd8 19. f4!
Og denne stilling opdagede jeg,

var meget rar – sort har intet mod-
spil, så hvid forbedrer bare sin stil-
ling. Løberne er gode, og de hvide
bønder er ikke svage. Det viser sig så
bagefter - efter at vi har brugt 2-2½
time på at komme hertil – at stillin-
gen var spillet tre gange før, bl.a. i
Leko – Khalifman fra 2000. I de store
ånders fodspor!

19... a5 20. Tac1 Sa6 21. Ld3 Tab8
22. Le2 Txd1+ 23. Txd1 a4!
Hvid truede a4, og sort har brug

for selv at skabe lidt aktivitet – even-
tuelt med a3.

24. a3 Kf8 25. f5 f6?
Regnefejl. Nikolaj troede, han

havde Ld6,men havdemisset, at Td5
vandt en bonde.
26. e6 c6 27. Lf3 Tc8 28. Td7 b4

29. Ta7

29... bxa3 30. bxa3 Sc7
Sort falder fra hinanden.
31. Lxc6 Ld6 32. Lxa4 Sd5 33.

Tf7+ Kg8 34. Td7 Sxe3 35. fxe3
Lxa3 36. Lb3!
Med truslen Td8+, Txd8; e7+ og

exd8. Og den er svær at dække.
36... Kf8 37. Tf7+ Kg8 38. e7 Lxe7

39. Txe7+ Kh8 40. Lf7 Tc1+ 41. Kf2
h5 42. h4?
Hov, Te8+ var vist mat i fire træk.
42... Tc8 43. Te8+ Txe8 44. Lxe8

Kh7 45. Lxh5 Kh6 46. Lg4 Kh7 47.
Kf3 Kg8 48. Ke4 Kh8 49. Kd5 Kg8
50. Ke6 Kh7 51. Kf7 Kh8 52. Kg6,

opgivet.
1-0.

Samtidig fortsatte alle med at slå
hinanden på kryds og tværs – Perci-
valdi fik et flot angreb ind mod Filip
Boe, og det er altid rart at se, når folk
får lov til at spille Te3-h3 og slutte af
med at true Dxh7.

Jonas Bjerre knuste Carsten Høis
kongeinder i et bajonetangreb, hvor
Jonas var enormt velforberedt og
hurtigt fik en rigtig god udgave af tre
officerer mod dronning (en variant
et par BMS-juniorer skal nærstu-
dere, da det helt samme kom to dage
senere i Thuesen – Falkesgaard i
kandidatklassen, også 1-0). Da Bjørn
slog Sylvan, betød det pludselig, at
hvid havde lavet 5-0 i 4. runde! Og
hvid havde på dette tidspunkt i tur-
neringen 13 gevinster,mens sort kun

Ny veteranmester

Af Jan Løfberg

Jan Stage fra Læseforeningen blev ny mester i veteranklassen. Med et ratingtal
på over 2100 var Jan Stage storfavorit, og han svigtede ikke. Han scorede 4½ point
i fem runder. Frode Meldgaard opnåede som den eneste en remis mod vinderen.

Arne Bech Madsen med 4 point samt Frode Meldgaard og Jan Rosenberg –
begge 3½ - fulgte på de næste pladser.

Præmietagerne i veteran-DM. Fra venstre: Jan Stage, Læseforeningen, Arne Bech
Madsen, Fredericia, Frode Meldgaard, Skive, Jan Rosenberg, Springeren Kolding
(disse fire modtog hovedpræmier), Hans Jørgen Clausen, Gråsten, Kim Schmidt,
Holstebro, og Jan Gregor, Gentofte (disse tre fik ratingpræmier). Foto: DM 2022..

Martin Haubro lagde køllerne på hylden mod Nikolaj Borge.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.

Martin Percivaldi havde grund til at være i godt humør.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.
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Filip Boe Olsen (2402)
Jonas Bjerre (2611)
Nimzoindisk / E36

Inden partiet havde jeg egentlig ikke
klaret mig så godt. Efter en heldig
start, hvor jeg slog GM Carsten Høi
efter at have stået fuldstændig til tab
og en hårdt tilkæmpet remis mod
IMBjørnMøller Ochsner, var der ef-
terfølgende lidt mindre held at hente
for mig. Jeg tabte de næste to partier
og stod pludselig med tre GMere i
streg. Mod GM Jesper Thybo blev
det remis uden de store sværdslag,
hvorefter jeg var klar til GM Jonas
Bjerre.
Jonas var stort set tvunget til at

vinde dette parti for stadig at være
med i kampen om DM, så jeg var
klar til en kamp.

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4
Nimzoindisk som jeg havde for-

ventet.
4. Dc2
Samme variant spillede jeg mod

Jesper runden før.
4. e3 har jeg også spillet utroligt

mange gange, men det er en anden
historie!
4... d5
Her blev jeg lidt overrasket, da Jo-

nas normalt har spillet 0-0. Det
gjorde mig lidt mistænksom, for det
kunne betyde en farlig forberedelse.
5. a3 Lxc3+ 6. Dxc3 b6!?
Et meget logisk træk,men overra-

skende nok kun spillet 50 gange i
min database. Jeg havde ikke set det
før, men stillingen er jo selvfølgelig
stadig i balance.
6... Se4 7. Dc2 c5 var det, Jesper

spillede mod mig, men det kan give
nogle lidt symmetriske og kedelige
stillinger.
7. Sf3 La6
7... dxc4 8. Dxc4 er trækomstilling

til en af de helt store varianter i 4.
Dc2-varianten.

havde en enkelt.
Jesper er i spidsen med 3½/4, et

halvt foran undertegnede og et helt
foran Jonas. Samtidig har Jesper
mødt både Jonas og Schandorff.

Udskillelsesløb

5. runde var ikke så nævneværdig.
Høi ofrede en brik for meget i en
svær stilling mod Ochsner og måtte
ned, Lars – Jonas var en korrekt og
hurtig remis, og det samme var Filip
– Jesper. Borge tabte en bonde i åb-
ningenmod Percivaldi, og det betød,
at jeg – efter at have haft den obliga-
toriske suspekte stilling efter åbnin-
gen – kunne spille mig ind i den
delte føringmed følgende afslutning:

Jacob Sylvan (2319)
Martin Haubro (2391)

35. c5?
Sylvan havde ikke opdaget, han

var i fare her – kast en computer ef-
ter stillingen, og den vil se, at det
kontra-intuitive cxb5! holder remis,
da hvid kan spille a4-a5-b6 og vinde
tempi nok på den sorte konge for at
klare skærene.
35... h5 36. g3 a5!
Sort kan aldrig få sin konge med,

men den hvide konge er overbela-
stet, og der er for langt mellem a- og
e-linjerne.
37. Ke2 a4 38. Kd3 e4+ 39. Kd4
39. Kc3 e3 40. Kd3 b4!
39... b4 40. d6+ Kd8 41. axb4 a3

42. b5 axb2 43. b6 b1D 44. b7 Dd3+

45. Opgivet.
0-1.

Nu gjaldt det om at holde farten. Og
det gjorde vi alle - jeg hev et helt
point modHøi fra en rodebutik, Jes-
per slog Borge, og mens Filip Boe –
Schandorff og Percivaldi – Sylvan
blev remis, lykkedes det Jonas at
fange Bjørns konge midt på brættet

Jonas Bjerre (2611)
Bjørn Ochsner (2506)

34. Lxf5
Vi er kommet ind efter træk 34.

Stillingen har længe været i balance,
men i slutspillet har sorts konge væ-

ret lidt flagrende, og det viser sig at
være fatalt. Jeg var lidt paf, da com-
puteren sagde, at dette på ingen
måde kan forsvares af sort.
34... Td8 35. Th6+ Kd5 36. Lb1

Kc4+ 37. Kc2
Kan man virkelig fange den sorte

konge?
37... Lb7 38. La2+ Kd4+ 39. Kb2

Tcd7 40. Th4+ Kd3 41. Lb1+ Kd2 42.
Te5!
Man truer Th2+, Kd1, Lc2+. Der

er ingen vej ud.
42... Tc7 43.Th2+ Kd1 44.Tee2 Lf3

45.Tef2, opgivet.
1-0.

Det lugter af en mulighed

Heromkring begynder jeg at kigge
på GM-normen. Min første. Målet:
1½/3.Ochsner med sort, Bjerre med
sort, Percivaldi med hvid. Ikke nemt,
ikke umuligt. DM-titlen vurderer jeg
stadig ikke som helt realistisk, da Jes-
per har et bedre slutprogram – lige
så mange point – og vil være storfa-
vorit i en omkamp. Vi er begge et
helt point foran Jonas, som har fulgt
hårdt med efter nederlaget mod
Thybo.Men så bliver der kastet grus
i Jonas’ maskineri:

Jacob Sylvan fik for lidt ud af sine stillinger. Foto: Ellen Fredericia Nilssen.

Lynkongen slog til

For sjette gang i træk vandt Allan Stig Rasmussen DM i lynskak. Han
måtte dog to gange ud i armageddon for at hive ”sit” mesterskab
hjem.

Af Jan Løfberg

Såfremt stormester Allan Stig Rasmussen efterhånden betragter DM i lyn som
”sit”, så forstår man ham. Med årets sejr langfredag er han nu oppe på otte me-
sterskaber, heraf de seks seneste i træk.

80 spillere var med. Efter to indledende alle-mod-alle-grupper stod semifina-
lerne mellem Allan Stig – Filip Boe Olsen og Nikolaj Borge – Viktor Haarmark Ni-
elsen. Begge halvfinaler gik i armageddon, efter at de to første partier var endt
med en gevinst til hver. Allan Stig og Nikolaj havde hvid og skulle vinde, men
havde fordel af fire minutter mod tre. Filip Boe og Viktor kunne nøjes med remis.
Allan Stig var i problemer undervejs, men trak det længste strå. Den helt store
dramatik opstod, da Nikolaj glemte, at der ikke var tillægstid i armageddon. Med
en dronning mere stod han til at sætte mat i tre træk, da vingen faldt. Nikolaj var
forståeligt forbandet på sig selv, for han havde været særdeles godt spillende af-
tenen igennem.

I finalen vandt Viktor flot det første parti. Allan Stig kom godt igen og udlig-
nede. Stormesteren vandt lodtrækningen og valgte hvid i armageddon. Viktor
havde fordel, men i lynskak skal det gå hurtigt, og Viktor lavede en grov fejl, der
kostede partiet.

Ikke et sensationelt resultat, men måske en mindre skuffelse for Viktor, der
dog et par dage senere kunne forlade Svendborg som nybagt landsholdsspiller.

Rasmussen modtog en mesterskabscheck på 3.000 kroner. Fjernvarmevirk-
somheden Isoplus var sponsor.

Jørgen Kiel overrækker Allan Stig Rasmussen den kontante belønning.
Foto: Jesper Simonsen.

Filip Boe Olsen
kommenterer
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8. e3 Sbd7
Sort er nu klar til at spille c5 og

Tc8, mens dronningen på c3 godt
kan ende med at stå lidt akavet.

9. b4!?
Jeg gør klar til sorts c5. Ideen er at

spille b5 – og eventuelt c5 – for at
gøre sorts hvidfeltede løber dårlig.
9. b3 var et andet kandidattræk,

men jeg tænkte, at Jonas helt klart
havde kigget på det hjemmefra.
9... c5 10. dxc5 bxc5 11. b5 Lb7
Vi har fået en lidt sjov bonde-

struktur. Sort har fortsat et udvik-
lingsforspring, men til gengæld har
jeg så løberparret.

12. Le2 0-0 13. Lb2
Ideen var at forhindre Se4, men

jeg havde misset sorts efterfølgende
plan.
13. 0-0 Se4 (13... a6) 14. Dc2.

13... e5!
Faktisk et utroligt stærkt træk,

som jeg ikke havde set. Ideen er
åbenbart kendt (hvilket Jesper
Thybo nævnte for mig til stævnefe-
sten).
14. Sxe5?
Meget forpligtende,men jeg havde

ikke set gendrivelsen under partiet,
og derfor følte jeg, at jeg var nødt til
at spille det. Det er dog faktisk på

grænsen til at være tabt!
14. cxd5 Sxd5 15. Dc2 holder ba-

lancen, men jeg var meget skeptisk
omkringmin sortfeltede løber, da jeg
var lidt bange for, at den kom helt ud
af spil.
14. 0-0 tillader 14... d4, hvilket

skaber en garderet fribonde samt
lukker fuldstændig af for løberen på
b2.
14... Se4?
14... Sxe5! er det eneste, som giver

sort fordel – til gengæld er det også
rigtig godt for sort! På 15. Dxe5 Te8
er ideen med at give e-bonden, at
tårnet går i e-linjen efterfulgt af d4.
Min konge er meget udsat på e1: 16.
Df5 Da5+ 17. Kf1 Se4 vurderede jeg
egentlig som spilbart, men compu-
teren siger, at sort står på kanten af
gevinst! Det er selvfølgelig på grund
af min kongestilling, men jeg syntes
egentlig ikke, det så alt for farligt ud.
Problemet er dog, at sort spiller d4!
og åbner endnu mere op.
15. Sc6
15.Dc2 havde givet sort initiativet

med 15... Da5+ 16. Kf1 Sxe5 17. Lxe5
Tae8 18. Lb2 d4. Min konge står ud-
sat, og tårnet på h1 kommer ikke så
nemt i spil. Løberen på b2 er også
lukket godt af, og sort har kun ofret
en bonde.
15... Dg5
15... d4 var en anden mulighed,

men der havde jeg set 16. Sxd8
(computeren kan endnu bedre lide
16. Dc2 Lxc6 17. bxc6 Da5+ 18. Kf1
Sdf6, men det virker lidt mere kom-
pliceret) 16... dxc3 17. Sxb7 cxb2 18.
Tb1, hvorefter jeg vinder b2-bonden
og har en bonde mere.
16. Dc2
16. Dd3 var en anden mulighed

med ideen, at e3-bonden ikke hæn-
ger, når han spiller Dxf2 som i par-
tiet. Dog afskrækkede 16... Dxg2 17.
0-0-0 Sxf2,men her havde jeg misset
18. Dxd5! Dxd5 19. Txd5 Sxh1 20.
Txd7 Lxc6 21. bxc6. Sort er foran
med en kvalitet, men løberparret og
c6-bonden giver mig afgørende for-
del.
16... Dxg2

17. 0-0-0!
Når ens brikker står så godt, som

mine gør, skal man ikke sidde og
tælle bønder!
17. Tf1 d4 er stadig godt,men ikke

i nærheden af partiet.
17... Dxf2 18. cxd5
Forhindrer et d4-brud i fremtiden

og cementerer springeren på c6, som
sort aldrig rigtig kan slå med løbe-
ren.
18... Sd6
Flytter den truede springer og ser

umiddelbart ud til at stå fint foran
d5-bonden. Problemet er dog, at det
åbner lidt op for centrum og åbner
b1-h7-diagonalen.
19. Thg1
Truer g7 og gør klar til Tg3-Tdg1.
19... Dxe3+
Sort fører nu med en bonde, men

løberen på b2 og alle mine brikker,
der peger mod den sorte konge, er
rigelig kompensation.
20. Kb1 f6 21. Tg3
Dronningen har utrolig svært ved

at finde et godt felt, hvor den ikke er
udsat.
21... De4
21... Dh6 havde måske været lidt

bedre,men efter et træk som 22. Lg4
med ideen Le6 og Tdg1, falder sorts
stilling sammen på den ene eller an-
den måde.
22. Ld3 Dh4 23. Dg2
Nu truer både g7 og Th3, hvoref-

ter h7 hænger!
23... g6

24. Th3
24. Lxg6 havde været en anden vej

til gevinst, men jeg syntes, at Th3 så
endnu mere simpelt ud. Det vinder
dog ret nemt efter for eksempel 24...
hxg6 25. Txg6+ Kh7 26. Td3, sidste
brik kommer med! 26... Tg8 27. Th3
og vinder.

24... Dg5 25. Se7+ Kf7
25... Kg7 26.Dxg5 og sort kan ikke

slå igen på g5 på grund af bindingen
fra b2!
26. Txh7+ Ke8 27. Dxg5 fxg5 28.

Sc6!
Og her opgav Jonas. Jeg truer mat

på e7, og hvis sort slår på c6, kom-
mer dxc6, hvorefter tårnet på d1
pludselig også er med. Det er ikke
hver dag, jeg slår folk på over 2600,
og så til DM og i 28 træk!
Dette parti hjalp mig tilbage på 50

%, hvilket jeg også sluttede turne-
ringen på. Alt i alt et acceptabelt re-
sultat, hvor det undervejs kunne
være blevet meget værre, men også
bedre! Der skal selvfølgelig til sidst
lyde en stor tak til arrangørholdet for
endnu et fint DM i Svendborg!
1-0.

Filip Boe Olsen havde grund til at være tilfreds med sin sejr over kammeraten
Jonas Bjerre. Foto: Ellen Fredericia Nilssen.

Stævnekontoret

Af Jan Løfberg

Under et DM er de fleste skakspillere travlt beskæftigede med deres eget parti.
Sjældent tænkes på det store arbejde, som arrangørerne udfører før, under og ef-
ter turneringen.

Igen i år var det de erfarne kræfter fra Tårnet Svendborg og Sydøstfyn, som i
samarbejde med DSUs sædvanlige frivillige kræfter sørgede for et gnidningsfrit
stævne på Hotel Svendborg.

Under turneringen kunne man på stævnekontoret blandt andre møde Michael
V. Nielsen og Ulla Hansen, der hele tiden var klar til at bistå med en hjælpende
hånd.

Jess Nykjær (tv.) får hjælp af Michael V. Nielsen og Ulla Hansen under turneringen.
Foto: Jan Løfberg
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Samtidig forsøgte Borge længe at
knække Schandorff i et langt slutspil,
men uden held, og Høi – Percivaldi
startede vildt, men da Martin neu-
traliserede, blev det remis.

Jeg selv trak mig sejrrigt ud af en
ruin af en stilling mod Bjørn. Jeg
havde følt mig uskarp inden turne-
ringen, og så havde jeg pludselig seks
på rad! Man må ikke undervurdere
fordelen af at spille med selvtillid
samt følelsen af, at man kan spille sig
ud af alt. Og de fem af dem var hevet
på komplekse stillinger i egen eller
gensidig tidnød, og jeg ville lyve, hvis
jeg ikke sagde, at jeg nok sagtens
kunne, og nok også burde, have tabt
en 2-3 stykker.
Samtidig lykkedes det ikke Thybo

at slå Sylvan med de sorte, selvom
han forsøgte hårdt – og også for
hårdt. Stormesteren trak ratingkor-
tet og tilbød remis til sidst i et slut-
spil, hvor Jacob havde forsvaret sig
stædigt, længe, og tog imod. Stillin-
gen viste sig at være forceret vundet
for Jacob. Skæbnen er hård, og når
fokus er på at forsvare sig, ser man
ikke altid mulighederne, der opstår.
Jeg fulgte – selvfølgelig – afslutnin-
gen med hjertet halvvejs oppe i hal-

sen. For pludselig var det ikke hypo-
tetisk mere – jeg førte DM med to
runder tilbage og lugtede guld. Des-
værre kom jeg lynhurtigt ned på jor-
den igen i 8. runde, da jeg fik sort
mod Jonas, og 0/3 med de sorte mod
Jonas blev til 0/4 i et af turneringens
korteste partier. Det gav mig så god
tid til at følge partiet Jesper – Høi.Vi
kommer ind i partiet, mens jeg lan-
der på hotelværelset:

Jesper Thybo (2559)
Carsten Høi (2359)

25... Sc7
Sort mangler en bonde, men har

spil mod hvids konge. Hvis hvid får
forsvaret sig, er sort færdig. Objek-
tivt, helt klar hvid fordel – i praksis
viste det sig at være alt andet end
nemt – og det er altid svært at holde
hovedet koldt, når der er rigtig me-
get, der er direkte mod ens konge.
26. Se4 Lh6 27. g3 Tg8 28. Df3

Sce6?!
Meget naturligt, men 28... d5

havde været stærkere – forstyrrer
den hvide stilling endnu mere.
29. Lxf4 Sxf4 30. Kh2 d5 31. cxd5

cxd5 32. Sc5 e4
Nu er det for alvor farligt for hvid.
33. De3 Df6 34. Lg4 Sxh3
Og angrebet burde brage igennem

i gensidig tidnød.
35. Db3 Sxf2 36. Kg2 e3 37. Dxd5
Jeg har fået et nul af Jonas,men er

et halvt point foran Jesper. Jeg ser
denne her stilling – og er mindst lige
så nervøs, som jeg var under mine
egne partier. Dg7 ser totalt knusende
ud – hvid kan ikke dække alt.
37... Tad8?! 38. Df5

I dyb tidnød vælger Carsten at spille
safe med:
38... Dxf5?
“Åh nej”, tænkte jeg på hotelvæ-

relset. Jeg var rimelig investeret i
Carstens stilling, da min egen mod
Jonas var faldet sammen på kortere
tid, end man kan køre København –
Svendborg. På 38... Dg7 er Se6 plud-
selig med gaffel: 39. Se6 Dxg4 40.
Dxg4 Sxg4 41. Sxd8.
38... Dc3 er også stærkt,men kræ-

ver en del is i maven: 39. Lf3 (39.

Tbc1 Dd2) 39... Td2.
39. Lxf5 Td2 40. Sb3 Tdd8 41. Sc1

Tge8
Computeren angiver 41... Tg5 sta-

dig med farligt angreb, men det er
ikke et nemt træk. I stedet taber sort
initiativet, og det bliver remis:
42. Se2 Td2 43. Tfe1 Tf8 44. g4

Sd3 45. Lxd3 Tf2+ 46. Kh1 Txd3 47.
b5 Td2 48. b6 Tdxe2 49. Txe2 Txe2
50. b7 Lf4 51. b8D+ Lxb8 52. Txb8+
Kg7 53. Kg1 Kf6 54. Tb5
Partiet sendte mit følelsesregister

på overdrive. Fra frygt, til håb, til at
der bare skal leveres point i morgen,
og så må man krydse fingre.
½-½.

Schandorff spillede et vildt parti
mod Sylvan, hvor han trak sig sejr-
rigt ud af en Benoni-agtig struktur
med hvid, mens det samtidig lykke-
des Bjørn at vinde fra en Benoni-
struktur ud af Sämisch-varianten i
Kongeindisk mod Percivaldi. Især
Bjørns parti mod Percivaldi er værd
at studere, da det viser, at man ikke
behøver en sortfeltet løber for at do-
minere de sorte felter – en dronning
kan også gøre det! Borge mod Filip
Boe blev remis efter et længere
fighterparti, der undervejs havde fire
bønder på stribe i e-linjen.

Skal det være?

Når folk snakker om de bedste dage
i deres liv, så tænker de ofte på bryl-
lupper eller fødsler.Men jeg har ikke
børn og er ikke gift, så 17. april ’22
er da en varm kandidat indtil videre.
Der går i hvert fald længe, før jeg vil
glemme det.
Inden sidste runde fører jeg med

6/8 sammen med Thybo, og vi er et
helt point foran Jonas. Jeg har hvid
mod Percivaldi, og Jesper sort mod
Bjørn. GM-normen er 6½.Men DM
…det er muligvis once in a lifetime.
Det var ikke en svær beslutning at
spille efter DM, og så måtte jeg leve
med konsekvensen af mit valg, hvis
jeg tabte og normen røg. Jeg betrag-
ter omkamp som en rigtig skidt mu-

lighed, så der skal en gevinst på tav-
len:

Martin Haubro (2391)
Martin Percivaldi (2399)
Fransk / C11

1. e4
Den store dag. Jeg er underligt

nok ikke mere nervøs end resten af
turneringen – men det er nok pri-
mært, fordi jeg var ret nervøs resten
af turneringen.
1... e6
Percivaldi har spillet en del Fransk

gennem årene.
2. d4 d5 3. Sc3
exd5 var norm-forsøget.
3... Sf6 4. e5 Sfd7 5. f4 c5 6. Sf3

Sc6 7. Le3 a6 8. Se2
Et giftigt forsøg. 8. Dd2 er den

klassiske hovedvariant, også spillet i
Sylvan – Høi.
8... b5 9. c3 Le7

10. h4
Hvis ikke man ved, hvadman skal

gøre i franske stillinger, er h4-h5 ofte
godt.
10... h5 11. f5!?
Objektivt set ikke det bedste, men

godt – dog skal man ikke bruge en
halv time på det.
11... cxd4 12. cxd4 exf5
Hvid har terræn og især gode fel-

ter på f4 og g5. Sort har en bonde.
13. Dc2?
13. Tc1 var meget bedre, og der er

helt sikkert mange andre træk, der

også var noget bedre end Dc2 – som
bare er rent tempotab.
13... Sb4 14. Dd2 Sb6?
Intuitivt,men forkert.Man rykker

den frem, men efter b3 mangler den
en fremtid.
15. b3 Le6 16. a3 Sc6 17. Lg5?!
Ideen er at bytte løberne og så

spille Sf4 og Sg5 for at have alle fel-
terne. Problemet er, at sort får chan-
cen for at bryde med: 17... f6! 18.
exf6 gxf6 19. Le3 Sc8! Og den klod-
sede sorte springer er pludselig kun
to felter fra e4, og hvid skal være me-
get bekymret.
17… b4 18. a4 Sa5 19. Tb1 Tc8
Det er fristende at skabe modspil

på dronningfløjen, men i praksis
mangler sort koordination, så en
mere åben dronningfløj giver flere
problemer, end det løser. Det er dog
ikke helt klart for mig, hvad sort el-
lers skulle gøre – det er svært at finde
en plan, og på 0-0 kommer kongen i
fare.
20. Sf4 Tc3 21. Lxa6 Sxb3 22. Dd1

Sa5 23. 0-0 Dc7
Man står godt, men hvordan gør

man fremskridt?
24. Lb5+ Kf8 25. Lxe7+ Dxe7 26.

Sg5 Th6
Af nød, ikke af lyst.
27. Tf3! Dc7

28. De1!
Det var her, hvor jeg for alvor

følte, at jeg havde fat - dronningflø-
jen ville falde sammen, og jeg følte
mig selvsikker. Samtidig lignede
Ochsner – Thybo noget inden for re-

Bjørn Ochsner glemte at snøre sækken mod Martin Haubro.
Foto: Jesper Simonsen.
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misgrænsen.
28... Ke7 29. Txc3?
Det er så det, der sker, når man

bliver selvsikker ...
29. Se2! vinder en kvalitet og par-

tiet, da 29... Txf3 30. Dxb4+ og mat.
29... Dxc3 30. Dxc3 bxc3 31. Tc1

Sb3 32. Txc3 Sxd4
Jeg havde misset, den hang. Hel-

digvis er a-bonden god, og de sorte
brikker ukoordinerede, så det går
lige.
33.Tc7+ Kf8

34. a5! Sxb5 35. Sfxe6+ Ke8
35... fxe6 36. axb6, og kombina-

tionen af Th6 og Kf8 gør, at sort ikke
kan stoppe b-bonden.
36. Sxg7+ Kf8 37. Txf7+ Kg8 38.

axb6 Txb6 39. Sxh5 Kh8 og sort op-
gav.
1-0.

Og så havde jeg gjort mit. Samtidig
havde jeg set et Berliner-slutspil i
Ochsner – Thybo, hvor Bjørn længe
var under pres, men da jeg var fær-
dig med at analysere med Percivaldi
og endelig for alvor kunne studere
deres parti, var de nået til følgende
tårnslutspil:

Bjørn Ochsner (2506)
Jesper Thybo (2559)

39... Td5 40. c4 Td4 41. Te5+ Kg6
42. Txc5 Td2+ 43. Ke1 Txb2 44. Txc7
Det skulle nok ende remis. Så jeg

satte mig lidt nervøst i kommenta-
torsalen og kommenterede med
Mads Boe og Rasmus Skytte. Hå-
bede. Og håbede. Og en times tid ef-
ter, hvor Jesper stædigt havde forsøgt
alt hvad der kunne forsøges, blev det
remis efter 66 træk, og jeg var dan-
marksmester.

Desværre betød min ensidige fokus
på de to partier, at jeg knap nok fik
fulgt med i resten af gruppen under
sidste runde, men både partierne
Borge – Bjerre (se partiet i ”Vind

med Jonas”) og Høi – Schandorff
var værd at se:

Carsten Høi (2359)
Lars Schandorff (2475)
Dronninggambit / D38

1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. c4 e6 4. Sc3
Lb4 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Se4 7. Dc2
b6 8. e3 0-0 9. Ld3 La6 10. 0-0 Sc6
11. Se5 Sxe5 12. dxe5

12... Sc5! 13. Lxh7+ Kh8 14. Td1 g6
15. Lxg6 fxg6 16. cxd5 exd5 17. c4
Lxc4 18. Lb2 Kh7 19. Td4 Dg5 20. g3

Se6 21. Th4+ Kg7 22. e4 Th8 23. f4
De7 24. f5 Dc5+ 25. Kh1 Txh4 26.
gxh4 De3 27. Opgivet.
0-1.

Som jeg også kunne konstatere ved
stævnefesten, var der endnu en for-
del ved at blive danmarksmester –
jeg behøver ikke at kigge nervøst på

mit ratingtal op til tilmeldingsfristen
til næste års landsholdsklasse: jeg er
allerede kvalificeret!
Så Svendborg, vi ses!

Rasmus Skytte, Mads Boe og Martin Haubro kommenterer.
Foto: Jesper Simonsen.

Top-4 ved DM. Fra venstre: Lars Schandorff, Martin Haubro, Jesper Thybo og Jonas Bjerre. Foto: Sigfred Haubro.

En af de største sensationer i 100 år

Af Jan Løfberg

Martin Haubros DM kom som en overraskelse for de fleste.
I disse inflationstider vil det endda være rimeligt at kalde
hans mesterskab for en sensation, for det er en af de tre
største overraskelser siden 1922 (da det første DM blev spil-
let)! Det er ikke rigtigt, når man påstår, at ”om 100 år alting
glemt”.

Så vidt jeg kan se, er der kun to andre danmarksmester-
skaber, der kan matche Martins:

• I 1978 i Horsens vandt Carsten Høi som 7. seedet (2372 i
dansk rating) og 8.-9. seedet efter Elo (2340). Der var 12 del-
tagere.

• I 2004 i Køge vandt Steffen Pedersen som 8. seedet
(2417). Der var 16 deltagere.

Martin Haubro var i år seedet som nr. 8 blandt de 10 del-
tagere med 2391 i Elo og 2402 i dansk rating.

Argumenter
At Martin Haubros DM er den største overraskelse, kan be-
grundes med:

• I 2022 deltog blandt DKs aktive nr. 1 og 3 Jonas og Jes-
per (nr. 2 er Mads A). Martin var nr. 23.

• I 1978 deltog nr. 1,2, 4 og 5 (Larsen, Hamann, Fedder og
Rath) ikke. Carsten Høi var nr. 15 på styrkelisten.

• I 2004 manglede alle stormestrene: Peter Heine Niel-
sen, Curt Hansen, Lars Bo Hansen, Henrik Danielsen, Lars
Schandorff og Sune Berg Hansen.

Martin Haubro holder danmarksmesterens tale ved
stævnefesten. Foto: Sigfred Haubro.
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Af Viktor Haarmark Nielsen

Hvert år i påsken er der DM på
Hotel Svendborg. Et flot hotel i

en hyggelig by, der giver gode ram-
mer for at spille. Derudover er dom-
merne og livedækningen altid meget
kompetente. Der spilles kun ét parti
om dagen, hvilket er uvant for mig,
da jeg er vant til weekendturnerin-
ger og i værste fald ni runder på fem
dage. I kandidatklassen er det syv
runder på syv dage, så man skal
vænne sig til, at man kan give al
energi i hver runde.
Jeg har spillet med et par gange

før. Første gang var med 2000 i ra-
ting, og jeg fik 2 point og et hak i
selvtilliden.Det siger noget om, hvor
svær en turnering det er, for der sid-
der en erfaren modspiller hver

runde, uanset hvordan det går. I
2018 var jeg tæt på at vinde, da jeg
med hvid skulle besejre IM Jakob
Aabling-Thomsen, som dog rutine-
ret holdt remis.
I de første fire runder i år gik det

lidt sløvt. Jeg fik presset i runde 1 og
vandt på trods af, at jeg byttede af fra
vindende angreb til et lidt bedre
tårnslutspil. Runde 2 var et nederlag
til Casper Liu, der fik en forrygende
start på turneringen. Jeg vandt runde
3 igen på en teknisk gevinstføring i
et remis-tårnslutspil, og i runde 4
spillede jeg remis med en ekstra offi-
cer.

Mogens Thuesen (2224)
Viktor Haarmark Nielsen (2319)

Her vinder stort set alle træk for sort
bortset fra det, jeg spillede, og nogle
enkelte andre dårlige træk.Det nem-
meste er nok bare Ke7. På g5 slår
man og spiller Lc1+ og Lh6. I partiet
kom:
51... Lf6?? 52. e5+ Lxe5 53. g5
Sort kan ikke forhindre at vi op-

når en stilling med løber og forkert
bonde, så remis.
½-½.

Så vendte spillet. Jeg fik en åbnings-
forberedelse ind mod endnu en ju-
nior, Paulius Meskenas fra Køge, og
for at undgå et elendigt slutspil
måtte han ofre to bønder foran sin
konge. Ikke den bedste løsning i et
parti, hvor der er rokeret til hver sin
side. Altså havde jeg 3½/5. Casper
havde som sagt en fantastisk start:
5/5, inklusive tre FM-skalpe i streg,
mig i 2. runde, Poul Rewitz i 3. og
Nicolai Kistrup i 4. For at have en
teoretisk chance for at vinde så skulle
jeg vinde to partier, og Casper skulle
tabe to. Ikke nogen nem opgave,
men med en matematisk chance var
der ikke andet for end at prøve. Jeg
blev nedspillet i 6. runde, men i tid-
nøden fik jeg snydt Nicolai Kistrup
med en ukorrekt taktisk finte, så jeg
endte med at vinde. Casper tabte
også, så pludselig blev det spæn-
dende.

I sidste runde havde Casper (5
point) hvid mod Mogens Thuesen,
og jeg (4½ point) sort mod FM Jens
Ramsdal. Jens er min årgang og har
vundet skoleskak-DM flere gange,
end jeg kan tælle. Da det var umuligt
for mig at gætte Jens’ 1. træk bestod
min forberedelse af en del babyskak
og en god nattesøvn.

Jens Albert Ramsdal (2278)
Viktor Haarmark Nielsen (2319)
Engelsk / A 35

1. c4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 g6 4. e3
Lg7 5. d4 d6 6. d5 Se5 7. Sxe5 Lxe5
8. Le2 Lg7 9. 0-0 Sf6 10. Dc2 0-0 11.
h3 e6 12. Lf3?! e5!

Hvid har valgt en meget passiv op-
stilling mod min slappe åbning, så
derfor er jeg kommet overraskende
fint fra åbningen.Hvids plan er at gå
frem på dronningfløjen og vinde en
strategisk sejr. Sorts plan er simpel:

Sætmat på kongefløjen. Spørgsmålet
er, hvem der kommer først?
Jeg er vant til at sidde i sådanne

stillinger, typisk er jeg dog på hvids
side, hvor jeg nægter at tro på, at
man går mat. Så derfor måtte jeg
tvinge mig selv til at stole på, at det
faktisk er ret farligt for hvid. De før-
ste par træk er nemme, jeg skal spille
f5-e4.
13. Tb1 Sd7 14. Ld2 f5 15. b4?!
Hvid ignorerer respektløst konge-

fløjen. Det var nok tid til 15. e4 for
at gøre det sværere for sort. Efter 15.
e4 f4 er hvid dog evigt bange for, at
sort gennemfører h5-g5-g4, så jeg
var ikke utilfreds med den stilling.
15… e4! 16. Le2 Se5 17. bxc5 dxc5

18. a4

Kandidatklassen

Mogens Thuesen fra Brønshøj har længe gjort sig gældende i seniorskak, og i
Svendborg var han længe med i kampen om en billet til landsholdsklassen 2023.
Han delte førstepladsen med Viktor Haarmark Nielsen, men korrektionen var en
anelse ringere. Deres indbyrdes parti blev remis. Foto: Jesper Simonsen.

BMS-junioren Casper Yukun Liu startede med fem af, men nederlag i de to sidste runder kostede en plads i næste års
landsholdsklasse. Til gengæld vandt Casper juniortitlen. Foto: Jesper Simonsen.
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Hvids trumfer er en garderet fri-
bonde og en strategisk sejr på dron-
ningfløjen. Men problemet er, at den
strategiske sejr er lang. Man skal
spille a5 og så pege på c5 nok, sort
kan ikke rigtig udvikle Lc8 eller Ta8.
Sorts trumf er, at der er dominans på
kongefløjen. Jeg brugte en del tid på
at regne på Dh4 efterfulgt af Sf3+,
men det virkede ikke helt, fordi jeg

ikke har andre brikker med i angre-
bet. Når man kun angriber med to
brikker, så kan man ikke ofre den
ene og komme godt fra det.Altså må
jeg bruge f-bonden som angrebsbrik,
og derfor er den korrekte plan g5:
18... g5! 19. a5 f4!?
Computeren er uenig og vil lave

flere forbedringstræk som Tf7, men
jeg var utålmodig.
20. exf4 gxf4 21. Sxe4 f3!
Bum, så er vi i gang. Jens overve-

jede længe, om han skulle ofre løbe-
ren, men ingen af os så hvids bedste
forsvarsteknik.Hvid kan nemlig for-
svare med 22. gxf3! Dh4 23. Tb3!
Planen er f4 og svinge tårnet over.
Først ser det utroligt farligt ud, men
når man kigger på de konkrete vari-
anter, så står sorts brikker ikke rigtig
til at sætte mat. Men det er ikke helt
let at få sig selv til at spille gxf3. Pro-
blemet er, at alternativerne ikke und-

går det.
22. Lg5?
I stedet bringer hvid sin sortfel-

tede løber i fare.
22... De8 23. gxf3

23… Dg6!
Ups, Lg5 fik ikke lukket g-linjen

ordentligt. Hvid mister løberen eller
risikerer at gå mat. I stedet for at ofre

Viktor Haarmark Nielsen er udover sin status som landsholdsspiller også formand for ØBRO, Danmarks største skakforening.
Foto: Jesper Simonsen.

løberen og tabe slutspillet spørger
hvid mig, om han virkelig går mat?
Svaret er ja.
24. h4 h6 25. h5 Dxh5 26. Le7

Dg6+
Nu kan Se4 ikke rykke.
27. Kh1 Tf5!
Brikkerne med i spil.
28. f4 Th5+
Der er mat i fire træk, selvom sort

mister sit tårn. Sådan skal det gøres!
0-1.

Bum, altså endte jeg på 5½/7, så hvis
Casper vandt, ville han vinde; alt an-
det vil blive afgjort på korrektion.
Det tog lang tid, men Mogens vandt
rimelig overbevisende med god tek-
nik i slutspillet, og jeg havde bedre
korrektion end Mogens. Altså vandt
jeg kandidatklassenmed en blanding
af en god slutspurt og en god por-
tion held.

Slutstilling i toppen:

1. FM Viktor Haarmark Nielsen, ØBRO, 5½

2. FMMogens Thuesen, Brønshøj, 5½

3. Casper Yukun Liu, BMS, 5

4. FM Nicolai Kistrup, Caïssa Gladsaxe, 5

5. FM Jens Albert Ramsdal, SK 1968, 4½

6. Sigfred Haubro, BMS, 4½

7. FM Rasmus Thøgersen, SK 1968, 4½

8. WFM Ellen Fredericia Nilssen, Gentofte, 4½

9. FMMikkel Manosri Jacobsen, BMS, 4½

32 deltagere.

Af Jan Løfberg

Det hævdes, at der findes tre slags
løgn: løgn, forbandet løgn og

statistik. Og dog, den statistik, som
Danbase netop har offentliggjort
med samtlige resultater fra den bed-
ste klasse, siden det første dan-
marksmessterskab blev spillet med
Egil Jacobsen som vinder i 1922, hø-
rer vel til den lødige af slagsen. Det
er statistik, der kun bruges. Ikkemis-
bruges.

Lad os dykke lidt ned i tallene, som
Jacob Pallesen ogMorten Fabrin har
arbejdet sig frem til.

Flest mesterskaber:

1) Erik Andersen 12,
2) Sune Berg Hansen 7,
3-4 Curt Hansen og Bent Larsen 6.

Flest landsholdsklasser:

1) Lars Scandorff 30,
2-4) Ole Jakobsen,
Jens Kristiansen og
Carsten Høi 24.

Flest partier:

1) Lars Schandorff 280,
2) Ole Jakobsen 267,
3) Jens Kristiansen 248.

Flest gevinster:

1) Christian Poulsen 91,
2) Ole Jakobsen 90,
3-4) Jens Kristiansen og
Erling Mortensen 83.

Flest remispartier:

1) Lars Schandorff 165,
2) Ole Jakobsen 117,
3) Carsten Høi 116.

Flest tabspartier:

1) Hartvig Nielsen 85,
2) Th. Haahr 73,
3) Carsten Høi 68.

100 ÅRS LANDSHOLDSSKLASSER
Det første DM blev spillet i 1922.

Nu har Danbase oprettet en evighedstabel for Danmarks bedste spillere
i den bedste klasse.
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Af Jan Løfberg

Før et delegeretmøde går der altid
rygter om, at der kan opstå bal-

lade eller diskussion. Årets møde var
ingen undtagelse, selv om det ikke
stod mig helt klart, hvad der skulle
give anledning til drama. Dramatik-
ken udeblev da også. DSUs delege-
retmøde i Svendborg blev af dirigent
Steen Juul Mortensen hævet på
under to timer som et af de fredeli-
gere af slagsen. Længst tid tog udde-
lingen af hæderstegn og initiativ-
præmier.
Formand Poul Jacobsen kunne

konstatere, at medlemstallet pr. 17.
april er 3885. Efter en længere pe-
riode med svagt faldende medlems-
tal fra 4068 31. marts 2019 til 3785
pr. 19 september, er der atter frem-
gang. I årets løb døde 14 skakkam-
merater. De mindedes af forsamlin-
gen. Formanden gennemgik herefter
de sportslige resultater og det daglige
arbejde i unionen. Det skete uden
bemærkninger fra forsamlingen.
Kasserer Poul Guldbæk Olesen

fremlagde regnskabet. Et budgetteret
minus på godt 350.000 kroner blev
konverteret til et plus i samme stør-
relsesorden. Det skal især ses som et
udtryk for, at skaklivet stod stille i
lange perioder under pandemien.
Heller ikke regnskabet gav anledning
til debat.
Kun et punkt gav debat. Det var

HBs forslag om kontingentfrihed for
nye medlemmer. Forsamlingen ved-
tog, at DSU ikke opkræver kontin-
gent af klubben for et nyt medlems
første kvartal i DSU.
FU-medlemmerne Poul Guldbæk

Olesen,Allan Erik Schmidt og Jesper
Scherling Fris var på valg. Alle blev
genvalgt uden modkandidater. Der
var også genvalg af skaknævnsmed-
lemmer og revisorer.
Undervejs brød forsamlingen ud i

klapsalver, da det blev bekendtgjort,
at Martin Haubro havde vundet
danmarksmesterskabet.

Hæderstegn 2020

1. Hovedkreds
Sven Løntoft,
Amager Skakforening

For sit store arbejde for juniors-
kakken i København og sit ar-

bejde som formand for Amager
Skakforening (AS) siden 2017. Et ar-

bejde, der har bidraget til at bringe
AS frem som en meget synlig klub i
det københavnske og et dejligt sted
at komme og spille holdskak og skak
i øvrigt. Amager Skakforening har
fordoblet sit medlemstal de seneste
10 år, det er nok en holdbedrift i
klubben, men det kræver også sin
formand.
Klubben og Sven har fået en fin og

velfortjent artikel i Skakbladet
2020/4, hvor mange klubber kan
hente ideer og inspiration. Sven star-
tede som assisterende juniorleder i
2011 og blev senere leder af Amager
Skakskole i 2012 og formand i 2017.
Sven er også aktiv i KSUs bestyrelse
med ansvar for juniorarbejdet, et ar-
bejde der ligger Svenmeget på sinde.
Sven hjælper også til i Dansk Skole-
skak.

2. Hovedkreds
Henrik Mølvig,
Køge Skakklub

Henrik har i mange år på ganske
usædvanlig vis brændt for

skakken. Han er en stærk og meget
engageret spiller, og han har også
gennem sit firma XtraCon støttet og
muliggjort mange skakbegivenheder
i Danmark. På lokalt plan har han
med sit engagement i Køge Skakklub
været med til at sikre Køge Skakklub
1. pladsen i Skakligaen og dermed
danmarksmesterskabet i holdskak
2019.
Team XtraCon Køge har efterføl-

gende deltaget i det meget prestige-
fyldte og stærkt besatte Europa Cup
for klubhold og opnået en flot 9.

plads. Derfor har han være fremsy-
net ved at skaffe flere meget stærke
stormestre til Køge Skakklub for at
kunne forbedre denne placering ved
kommende Europa Cup.

3. Hovedkreds
Ulla Hansen,
Sydøstfyn

Har udført super meget frivilligt
arbejde og har stået for mere

praktiske opgaver til blandt andet
DM- arrangementer og altid gjort
det med et smil og skabt god fælles-
skabsfølelse for alle. Den spæde start
var i Nyborg skakklub i 1984, og så
skiftede hun året efter til Sydøstfyn
og har været “hjemme” siden. Hun
var meget hurtigt engageret i den
daglige drift af klubben og har næ-
sten uafbrudt siddet i bestyrelsen.

6. Hovedkreds
Bjarne Tornbjerg,
Skanderborg Skakklub

Har været medlem af Skander-
borg Skakklub siden 1. septem-

ber 1972. Der gik ikke mere end tre
år, før Bjarne blev et betydningsfuldt
medlem af bestyrelsen for klubben.
Trådte til som kassemester fra 1978
til 1982 og igen fra 2000 frem til
2018 – sammenlagt 22 år som kasse-
rer. I bestyrelsen har Bjarne altid haft
fokus på, at “medlemmerne skulle
have noget for pengene”. Medlem-
merne skal føle, at medlemskontin-
gentet bliver brugt til bredden og
ikke kun til eliten. Desuden var
Bjarne også aktiv som redaktør af
klubbladet ”Løberen” fra 1977-82.
Bjarne tog en dommereksamen i
1977 og har i mange år fungeret som
dommer/hjælpedommer ved talrige
stævner, f.eks. Skanderborg Skak-
klubs internationale IM/GM-turne-
ringer i 2003, 2005 og 2012.Var lige-
ledes med til at arrangere DM i 2003.
Seneste dommergerning var ved
DSUs turnering DM for piger i ja-
nuar 2020. Bjarne har altid en tilba-
geholdende fremtoning, og han ny-

der stor respekt for måden, hvorpå
han stille tackler tingene.

7. Hovedkreds
Sune Normann Hansen,
Brønderslev Skakklub

Sune overtog i 2016-2019 formands-
posten i Brønderslev Skakklub og
var med til at rette klubben op i en
svær tid. Initiativtager til flere hur-
tigturneringer på Vrå Højskole.

9. Hovedkreds
Lars Breinholt Agger,
Skive Skakklub

Er en af de ildsjæle, der er så vig-
tige at have, for at en hvilken

som helst forening kan trives. Siden
han for mange år siden kom til Skive
fra hedengangne Sydthy Skakklub,
har Lars været et stort aktiv på alle
mulige niveauer. Han har både be-
klædt formandsposten, været kasse-
rer og juniortræner både internt i
klubben og på Vestfjendsskolen og
været holdleder – i nogle sæsoner
endda for flere forskellige hold. Der-

Fra minus til plus
Udramatisk delegeretmøde i Svendborg. Et stort budgetteret underskud blev til et stort
overskud. Et tydeligt tegn på, at skakken har ligget underdrejet under epidemien. En stribe
hæderstegn og initiativpræmier blev uddelt.
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udover har han i en årrække været
en af klubbens mest aktive spillere.
Det mærkes tydeligt, at Lars Agger

går op i klubbens ve og vel, og han
interesserer sig for alle uanset spille-
styrke. Og i kraft af den jordbundne
person, han er, får han skabt kontakt
til selv de medlemmer, som måske
ellers ikke snakker ret meget. Sam-
men med andre gode kræfter har
Lars Agger en nøglerolle i, at Skive
Skakklub i dag er hovedkredsens
største klub og også en af de mest
velfungerende.

Sydjysk Hovedkreds
Hans Gregersen,
Grindsted Skakklub

Kan i år fejre et helt unikt ju-
bilæum: 75 år som medlem af

Grindsted Skakklub. Igennem sit
lange, lange medlemskab har han
været særdeles aktiv – både organi-
satorisk og som menigt medlem.
Han er flerfoldig klubmester. Han
har talrige gange og beredvilligt ta-
get en tørn i bestyrelsen, fortrinsvis
som materialeforvalter; og han har
altid været klar til at give en hånd
med, når praktiske opgaver skulle lø-
ses i klubben og i forbindelse med
turneringer. Selv en nylig hjerteope-
ration hindrede ikke Hans i at spille
holdskak! Endelig er Hans Gregersen
Grindsted Skakklubs første og hidtil
eneste æresmedlem.

Hæderstegn 2021

1. Hovedkreds
Jacob Carstensen,
Brønshøj Skak Forening

For et mangeårigt, stort arbejde i
det danske skakliv. Senest som

ratingofficer, da dette pludselig blev
nødvendigt. Jacob Carstensen har
været en vigtig medspiller i at få gen-
nemført Politiken Cup og senere
XtraCon Open.De seneste år har Ja-
cob været organisator for Copenha-

gen Open, der trods corona blev til
en velgennemført turnering.
Jacob har også været aktiv i KSUs

bestyrelse og ledet holdturneringen
i en årrække. Han er også meget ak-
tiv i Brønshøj Skak Forening og står
for at lave GM-turneringer og senest
KM og lang-weekendturnering.

2. Hovedkreds
Jesper Pondal,
Køge Skakklub

Har været medlem af Køge Skak-
klub i mange år. Jesper er et

meget stort aktiv for klubben, hvor
han altid stiller beredvilligt op, når
klubben har brug for assistance ved
de mange forskellige aktiviteter. Jes-
per er bestyrelsesmedlem med an-
svar for ungdomsarbejdet. Han er
træner for de unge i skakskolen og er
i det hele taget meget synlig i dette
vigtige arbejde. Jesper Pondal har
om nogen fortjent denne anerken-
delse fra DSU for sit flotte arbejde til
gavn for dansk skak.

7. Hovedkreds
Rasmus Kristiansen,
Skørping Skakklub

Har været formand i Skørping
Skakklub siden 2015 og var så-

ledes med til at arrangere DM i Re-
bild i 2017. Rasmus har de senere år
endvidere været involveret i skole-
skak på Terndrup Skole.

Sydjysk Hovedkreds
John Engstrøm,
Nørre Snede Skakklub

Har i en lang årrække tjent som
en solid formand for Nørre

Snede Skakklub, der trods sin be-
skedne størrelse – og takket være
formandens indsats – altid har holdt
et højt aktivitetsniveau. Skakklubben
fra den lille midtjyske provinsby
med det store opland, hvorfra mange
af medlemmerne kommer, har –
med John som ankermand – altid
været en trofast deltager i holdtur-
neringen, selv når en oprykning har
stillet krav om at mønstre et 8-
mandshold.
Desuden afholder Nørre Snede

Skakklub under John Engstrøms
utrættelige ledelse hele to årlige en-
keltmandsturneringer, som har sin
trofaste deltagerkreds. Johns virke er
ikke kun egenhændig, da han dygtigt
formår at aktivere sine medlemmer i
klubbens tjeneste. John Engstrøm vi-
ser med tydelighed, at der også er
plads til mindre skakklubber.

Hæderstegn 2022

1. Hovedkreds
Peter Olsen,
Skakklubben Seksløberen

For et mangeårigt, stort arbejde i
KSU som turneringsleder for

holdturneringen, hvor mange kan
genkende, at der svares hurtigt på
henvendelser om holdopstillinger,
nye medlemmer, reserver, eller hvad
det måtte være. Holdturneringen er
blevet ledet af en af Danmarks mest
kompetente turneringsledere.
Peter har også gjort et stort stykke

arbejde i KSUs bestyrelse og delta-
gelse i flere HB-møder. Peter er skarp
i sine analyser og har gode indspark
på vore møder. Peter har endvidere
været formand for divisionsturne-
ringsudvalget i mere end 10 år samt
hjulpet med Politiken Cup og Xtra-
Con Open i mange år.

2. Hovedkreds
Mikkel Strange,
Næstved Skakklub

Har i en årrække været en meget
inspirerende, nytænkende og

aktiv formand for Næstved Skak-
klub. Her kan nævnes etablering af
en skakcafé, sommødested for skak-
interesserede, forskellige former for
foredrag og ikke mindst hans ugent-
lige skakspalte gennem snart 15 år i
Sjællandske.
Mikkel Strange er således omdrej-

ningspunktet for skak i Næstved, og
han har i den grad fortjent hæders-
tegnet, som anerkendelse for sit
virke for skakken

6. Hovedkreds
Leo Starup,
Randers Skakklub

Gennem en længere årrække en
god og stabil arbejdskraft i Tår-

net, hvor han oprindelig spillede, og
videre – da klubben blev slået sam-
men med Skakklubben af 1946 – i
Rokaden og nu i Randers Skakklub.
Leo har været med i alle tre bestyrel-
ser, skrevet klubblade, stået bag jule-
arrangementer, ”gule ærter-aften”,
lavet quizzer, undervist i skoleskak
og har generelt altid været klar til at
arbejde i klubberne, når det var nød-
vendigt.
Mangler noget at blive fikset, eller

der skal ryddes op, kan man roligt
henvende sig til Leo. Efter sammen-
slutningen af Rokaden og Randers
Skakklub i 2019 blev Leo foruden et
sikkert og hårdtarbejdende bestyrel-
sesmedlem også en bærende kraft i
klubbens juniorafdeling, hvor han
gør en stor indsats for begyndere og
nye spillere, der dukker op.
En meget stabil og loyal arbejds-

kraft, som mange klubber vil mis-
unde.

7. Hovedkreds
Jens Emil Hansen,
Frederikshavn Skakklub

Har som mangeårigt medlem i
daværende Sindal Skakklub og

senere som formand i Frederikshavn
Skakklub fra 2013 været en aktiv re-
præsentant for skakken i det nord-
ligeVendsyssel. Frederikshavn Skak-
klub tilbyder således undervisning
for nye medlemmer.

8. Hovedkreds
Mariann Petersen,
Helsingør Skakklub

Da Helsingør Skakklub i 1982 var i
bekneb for at finde en kasserer, var
der ikke umiddelbart nogen, der
havde lyst til opgaven. Et af med-
lemmerne, Åge Petersen, fik sam-
men med daværende formand, Ole
Bøgh Larsen, den idé at spørge Åges
kone, Mariann.
Hun kunne heldigvis overtales til

at påtage sig hvervet, dog kun som
enmidlertidig løsning for et år. Både
tidligere formænd og den nuvæ-
rende formand betragter kasserer-
posten som klubbens vigtigste besty-
relsespost. Hvis der ikke er styr på
økonomien og administrationen i
det hele taget, er det svært at drive en
klub effektivt. Mariann havde via sit
arbejde en god erfaring med admi-
nistration mv., og det viste sig hur-
tigt, at hun gjorde en fantastisk ind-
sats med flid, stor akkuratesse og
samvittighed.
Lige siden 1982 har Mariann ac-

cepteret at være ”midlertidig kasse-
rer” for endnu en periode, så hvad
der dengang blev betragtet som en
midlertidig løsning, blev til noget
varigt. Klubben har gennem alle
årene været begejstret for deres kas-
serer, og hun kan i dag fejre 40 års-
jubilæum på posten.

Sydjysk Hovedkreds
Jan Rosenberg,
Springeren Kolding

For et stort, aktivt arbejde som
ambassadør for skakspillet. I en-

hver skakklub er det vigtigt at til-
trække og tage godt imod nye med-
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lemmer i alle aldersgrupper.Med sin
åbenhed og passion for skakspillet
står Jan altid klar til at opmuntre og
hjælpe nye skakspillere ind i varmen.
Jan har et meget stort netværk i

skakkredse – både blandt nybegyn-
dere og stormestre – og hans virke
for udbredelsen af spillet går langt
udover den lokale klub, hvor han er
medlem. Et stort socialt engagement
er også en vigtig drivkraft for Jans
frivillige indsats, og det førte i 2018
til et skak-EM efter sejr i Social
Inclusion Games i Holland. Med
hjælp fra ildsjæle som Jan Rosen-
berg, er der masser håb for skakspil-
let!

Initiativpris 2020

2. Hovedkreds
Dianalund Skakklub

I år har klubben eksisteret i 75 år,
hvilket markeres med en recep-

tion som optakt til klubbens velbe-
søgte Holbergturnering, der i 40 år
har været et samlingspunkt for spil-
lere fra nær og fjern. På ungdomssi-
den markerer Dianalund Skakklub
sig også med undervisning af børn
og unge. I år er det således Diana-

lund, der står som arrangør af sjæl-
landsmesterskabet for ungdom.

3. Hovedkreds
Læseforeningens Skakklub

For at vise at opgaven med at få
skabt en juniorafdeling (Bo.C.A.

Juniors) kan være en succes, hvis
man lægger energi og kræfter i det.
De har skabt et stærkt sammenhold
for fremtidens skakspillere, nemlig
juniorer – ikke mindst ved at give
medlemmerne spilletrøjer.De har si-
den opstart stået for en rivende ud-
vikling af skakniveau for både novi-
cer og talentfulde juniorspillere, og
klubben har den største stigning i
gennemsnitsrating på Fyn.

6. Hovedkreds
Skanderborg Skakklub

Klubben er ikke bange for at ka-
ste sig ud i nye initiativer – om

det gælder bredden eller eliten – og i
2020 var Skanderborg Skakklub så
atter på banen med et større arran-
gement: Pige-DM, hvor klubben
sørgede for såvel turnering som be-
spisning og overnatning. Klubbens
medlemmer stiller op, når der er
brug for det.

Sydjysk Hovedkreds
Fredericia Skakforening

Erén af Sydjysk Hovedkreds’ stør-
ste og mest aktive klubber med

både styrke og bredde. Her foregår
naturligvis traditionelle, ”interne”
medlemsaktiviteter, og klubben del-
tager med fem hold i divisions- og
HK-holdturneringen. Klubben er
desuden aktiv, når det gælder mar-
kedsføring, rekruttering og sponsor-
samarbejde. Ligeledes er der god
gang i og samarbejde med skole-
skakken – lokalt og i Vejlekredsen.
Endelig markerer foreningen sig

stærkt som arrangør med en årlig

IM-turnering, koordinerede turne-
ringer og hurtigskak. I 2020 var et
FIDE-dommerseminar henlagt til
Fredericia, og skakforeningen var
desudenmedarrangør af de nordiske
mesterskaber for ungdom.

Initiativpris 2021

1. Hovedkreds
Skak for sjov

For at få nye lokaler op at stå for
klubben med skakcafé samt

udendørs skakbrætter og faciliteter
på Frederiksberg i Aksel Møllers
Have.

2. Hovedkreds
Faxe Skakklub

Klubben har på trods af nedluk-
ninger formået at skabe skakak-

tiviteter i lokalområdet. Således har
man igangsat turneringer online.
Blandt andet har man gennemført et
kommunemesterskab, hvor spillere
fra Faxe Kommunes to klubber Has-
lev og Faxe har deltaget. Dette har
haft den lokale presses bevågenhed,
således at der har været flere repor-
tager med billeder i avisen. Faxe
Skakklub er således et godt bevis på,
hvordanman på en nymåde kan ud-
vikle vores fælles passion for skakken
i en svær periode.

Sydjysk Hovedkreds
Skakklubben Alssund

Med adresse i Sønderborg blev
Skakklubben Alssund til som

en forudseende fusion af flere lokale
skakklubber på begge sider af Als-
sund for 50 år siden. Klubben havde
i jubilæumsåret 2020 sat alle sejl til
med reception og stormestersimul-
tan, der desværre måtte aflyses på
grund af corona. Derimod blev en
jubilæumsturnering med store præ-
mier gennemført. Klubben over-

kommer ulemperne ved den geogra-
fiske beliggenhed og er meget aktiv
som arrangør – bådemed egne, åbne
turneringer, den traditionsrige Slots-
turnering i samarbejde med Gråsten
Skakklub og en mangeårig ven-
skabskamp mod Haderslev Skak-
klub. Endelig har Skakklubben Als-
sund været hurtig til at påtage sig
opgaven med at arrangere online-
skak under pandemien.

Initiativpris 2022

1. Hovedkreds
Gentofte Skakklub

Flot initiativ med nystartet skak-
klub i KSU!

2. Hovedkreds
Kalundborg Skakklub

Klubben har med stor kreativitet
haft succes med at tiltrække nye

spillere og fastholde dem. I starten af
sæsonen gennemførte man for små
penge en reklame på Facebook, der
nåede ud til 3400 personer og øgede
klubbens medlemstal medmere end
25 %. Klubbens indsats er således et
godt eksempel på ”den gode hi-
storie”, som vi alle kan blive inspire-
ret af i vores stræben efter at udvikle
DSU.

6. Hovedkreds
Aarhus Skakklub/Skolerne

Er en fusionsklub fra 2007. Rød-
derne på begge sider er stærke og

gamle. Men de senere år er med-
lemstallet dalet støt. I september
2020 var der blot 32 tilbage, og klub-
ben begyndte at overveje situatio-
nen. Tilslutningen til klubaftener og
klubturnering var sløj. Under coro-
nakrisen fik klubben imidlertid hen-
vendelser fra ikke-medlemmer, som
ønskede træning.Dette viste sig hur-
tigt at være det springende punkt til

fremgang. Til tider skal man ikke
finde en strategi, der er udklækket
indefra, men simpelthen lytte til de
behov, der måtte være. Træningsaf-
tener blev sat i system og med en ny
formand blev der hanket op i de
gamle medlemmer til hjælp til træ-
ningen. Det blev en måde at sluse
nye medlemmer ind på.Mange af de
nye spillere har spillet på online-
platforme under nedlukningen
og/eller set Queens Gambit. Nu har
klubben 53 medlemmer. En del er
man lykkedes med, noget ikke. Uan-
set hvad, så udvikler klubben fortsat
træning og tilbud. Det er vigtigt,
man er flere, der løfter i flok. Tilbud
må ikke hænge på en enkelt eller to.
Klubben drømmer om endnu flere
tiltag, endnu flere tilbud.Men den er
begyndt. Og den går frem.

7. Hovedkreds
Aalborg Skakforening af 1889

Aalborg Skakforening har i den
forløbne sæson fået 25 nyemed-

lemmer og er numed over 100med-
lemmer en af landets største. Med-
lemstilgangen skyldes for en stor dels
vedkommende den godemodtagelse
af nye skakspillere. Disse tilbydes så-
ledes undervisning samt deltagelse i
klubturnering og holdskak fra første
færd. Aalborg Skakforening afholdt

i februar årets DM i seniorskak i for-
eningens fine lokaler på Aalborg
Tekniske Gymnasium.Med 48 delta-
gere og livedækning af 18 spil blev
turneringen afviklet til alles tilfreds-
hed.

8. Hovedkreds
Nordsjællands Skakklub

Er en klub i fortsat fremgang, si-
den den blev oprettet i 2018.

Klubben er baseret på et anderledes
koncept end de fleste andre skak-
klubbers. Der er ingen ugentlige
klubaftener, men til gengæld har
man både målrettet træning og so-
ciale events. At man starter en ny
klub og formår at gøre projektet le-
vedygtigt bør i sig selv anerkendes.

9. Hovedkreds
Holstebro Skakklub

Er en velfungerende klub, der
trods pandemien alligevel har

formået at skabe en betydelig med-
lemsfremgang de seneste år. Klubben
har et godt blik for at opnå sponsor-
støtte, og en stor del af ledelsesopga-
verne er uddelegeret til en række ud-
valg. Der arrangeres gågadeskak og
mange turneringer, og klubben har
fire hold med i holdturneringen.

DSUs forretningsudvalg. Fra venstre Poul Guldbæk Olesen (kasserer),
Jesper Scherling Fris (organisation), Poul Jacobsen (formand), Arild Rimestad
(udvikling) og Allan Erik Schmidt Andersen (sekretær). Foto: Thomas Vestergård.
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ØBRO
Åbningsspil
Af Ellen Kakulidis

På en mandag aften i september
2021 var der samling i ØBROs klu-
blokaler for at sætte hold til den
kommende skaksæson på kryds og
tværs af Elo-listen og rækker. Hold-
opsætningen er en demokratisk pro-
ces, hvor det klare mål er at skabe
hold med faste spillere, der med ud-
gangspunkt spiller alle kampe. Intet
hurlumhej eller bunker af reserver,
er man valgt til et hold, er det fordi
man vil spille holdskak.Også på ska-
kligaholdet er vi glade amatører, som

alle er med for skakkens og holdån-
dens skyld. Allerede inden turnerin-
gen startede, stod det klart, at vores
hold ville være turneringens bund-
prop med et gennemsnits-Elo på
2210. I vores ende af Elo-tabellen og
i kategorien af ”underdogs” lå også
hold som Fredericia og SK1968.
Hold vi anså, at vi potentielt ville
kæmpe imod om at undgå nedryk-
ning.

Midtspil

Lige netop SK1968 var det hold, vi
mødte i runde 1, og i toget faldt
snakken da også på, at det ville være
et vigtigt matchpoint at få med.Des-
værre for os endte matchen 4½-3½

til SK1968, efter at Karsten Larsen
satte en dronning direkte i slag. Et
trick som nogle gange virker, hvis
man vil vinde på tid i bullet, men
som sjældent anbefales i koordineret
skak. Heldigvis blev der slået tilbage
dagen efter med en 5½-2½ sejr over
Jetsmark.
I runde 3 var vi atter tilbage i

Skanderborg, og Søren Bech konsta-
terede at det var vores 7. skakliga-
kamp i træk(!), hvor ØBRO havde
taget turen til Skanderborg. Person-
ligt klagede jeg også en del over de
lange togture lørdag morgen. Det er
hårdt, når man er vant til at spille på
udebane i fx Valby Skakklub, 10 mi-
nutters cykeltur hjemmefra. Mat-
chen endte 5-3 til Skanderborg,men

der var alligevel god stemning. Vik-
tor havde taget et flot halvt point på
bræt 1 mod Mads Andersen i, hvad
der bedst kan beskrives som ”et me-
get rodet parti”.
På grund af situationen med CO-

VID-19 blev runde 4 udskudt på
ubestemt tid, og runde 5 og 6 nåede
derfor at blive afviklet i mellemtiden.
I runde 6 mødte ØBRO forhåndsfa-
voritterne Team Xtracon Køge. Det
interessante er, at Køge Skakklub har
ca. 70 medlemmer, hvoraf det meste
af toppen består af udenlandske ind-
købte spillere. Derimod har Skakfor-
eningen ØBRO omtrent 150 med-
lemmer, otte turneringshold og ikke
en eneste spiller, som bliver betalt for
at være der. Og som bonus har vi
endda klubbens formand på 1. bræt-
tet!
En skarp kontrast mellem fælles-

skabets klub med et hold af skaken-

tusiastister mod individualisterne og
et hold af betalte professionelle. For-
stå mig ret, det er ekstremt vigtigt, at
den professionelle skak bliver støttet,
og det giver en god mulighed for
danske skakspillere at møde stærk
modstand. Det er jo ikke ofte man
ser et hold, som stiller med en stor-
mester på bræt 8! Inden runden gik
i gang, kunne man sidde og dagd-
rømme om et rigtig ”David mod
Goliat”-resultat, men det blev som
forventet til en hurtig affære på de
fleste brætter. Styrkeforskellen var
for stor, og de fleste af pointene blev
kørt hjem til Team Xtracon Køge
uden meget slinger i valsen. Det var
et af de få partier, hvor jeg personligt
var glad for, at live-transmissionen
stoppede med at fungere efter træk
10. Vores formand Viktor formåede
dog at snuppe en halv på bræt 1, og
i modsatte ende på bræt 8 sad Niels

Skou og kæmpede Axel Smith ud af
brættet.

Niels Skou, ØBRO (2065))
Axel Smith, Team Xtracon Køge
(2437))
Hollandsk / A80

1. d4 f5 2. Lf4 Sf6 3. e3 d6 4. Sc3 g6
5. h4!
Hvid går direkte til angreb!
5... Lg7
5... h6 er enmulighed, så man kan

møde h5 med g5.
6. h5! Sxh5 7. Txh5!
Et naturligt kvalitetsoffer, som gi-

ver hvid behageligt spil på sorts åbne
kongefløj.
7... gxh5 8. Dxh5+ Kf8 9. Le2
Løberen skal stå på e2, så den se-

nere kan understøtte et eventuelt g4.
9... Sd7?!

Divisionsturneringen
ØBRO i Skakligaen:

et spil med mange faser
Det kom næppe bag på nogen, at Team Xtracon Køge igen vandt det danske

holdmesterskab. Der var spænding om sølvmedaljerne, som overraskende gik til Hillerød.
Til gengæld vil bundstriden sent blive glemt. Ellen Kakulidis fortæller om, hvordan man

oplevede dramaet i Danmarks største skakklub.

1. Team Xtracon Køge — 7 4½ 1 6½ 7½ 5½ 6½ 6½ 7 52 16
2. Hillerød 1 — 4 6 5½ 4 5½ 7 7 5 45 14
3. Skanderborg 3½ 4 — 4½ 5 4 5 5 6½ 6 43½ 14
4. SK 1968 7 2 3½ — 3½ 3 4 4½ 3½ 6½ 37½ 7
5. Brønshøj 1½ 2½ 3 4½ — 4 4 6½ 5 5½ 36½ 10
6. Århus/Skolerne ½ 4 4 5 4 — 4½ 4 3½ 4 33½ 9
7. Nordkalotten 2½ 2½ 3 4 4 3½ — 5 3½ 4 32 5
8. ØBRO 1½ 1 3 3½ 1½ 4 3 — 5½ 4½ 27½ 5
9. Jetsmark ½ 1 1½ 4½ 3 4½ 4½ 2½ — 5 27 8
10. Fredericia 1 3 2 1½ 2½ 4 4 3½ 3 — 24½ 2

Skakligaen 2022

Team Xtracons DM-vindere, fra venstre: Henrik Danielsen, Boris, Chatalbashev, Alberto David, Eduard Rozentalis, Finn Stuhr
(formand), Arturs Neiksans, Henrik Mølvig (holdleder) og Tamas Banusz.Jesper Thybo er skjult bag pokalen

Foto: Køge Skakklub.
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Axel spiller Sd7med ideen at gå til
f6 og have endnu en brik i forsvaret
af kongefløjen. Det koster til gen-
gæld endnu en bonde, og hvid har
nu en bonde og en springer for tår-
net udover de fortsatte muligheder
på kongefløjen.
Det ser dog farligt ud at opgive

bonden på f5. I stedet kunne sort ud-
vikle sig med Sc6 og beholde beskyt-
telsen af bonden på f5.
10. Dxf5+ Sf6 11. Dd3 c6 12.

0-0-0
En anden idé kunne være at spille

i centrum med et hurtigt Sf3 og e4.
12... Le6 13. Sf3 b5

14. Sg5 Lg8
14... Lc4 15. Dxc4 bxc4 16. Se6+.
15. Kb1?!
En smule langsomt i en stilling,

hvor sort virkelig har brug for tid til
at få sine brikker i spil. 15. e4! b4 16.
Sa4 h6 17. Sh3 Da5 18. b3 er svært
for sort. Hvid er klar til at spille e5
og åbne den sorte kongestilling. 18...
Lh7 for at forhindre e5, besvares
bare med 19.f3, og hvid kan fx flytte
løberen på f4 for at gøre plads til Sf4,
hvor den peger på e6 og g6.
15... h6 16. Sf3 Lh7 17. Dd2 a5
Selvom sort har spillet sig tilbage i

partiet, sidder han nu med 4½ mi-
nutter på uret efter træk 17 i en
kompliceret stilling
17... Da5 – truer b4 – 18. Ld3 Lg8,

og sort begynder at have modspil.
Efter fx 19. a3 (19. b3 Sd5 20. Sxd5
Dxd2 21. Txd2 Lxd5 med lige chan-
cer) 19... b4 20. axb4 Dxb4 kan den

hvid konge nemt komme i proble-
mer.
18. Th1 a4 19. Ld3 b4 20. Sd1 b3

21. Lxh7 Txh7 22. cxb3 axb3 23. a3
Da5
23... Dd7 for at gå direkte til f5 og

tage kontrol over de hvide felter: 24.
Dd3 e5! virker taktisk for sort, men
hvem kan se det med kun et par mi-
nutter igen på uret?!
24. Dd3 Dd5?
24... Db5, sort vil gerne bytte

dronninger.
25. Sc3
Nu kommer springeren ind i

kampen igen med tempo.
25... Df7
Ikke en optimal manøvre med

den sorte dronning, som nu har gået
fra d8-a5-d5-f7 uden større pointe.
26. Sh4
Springeren peger på de mange

svage hvide felter omkring den sorte
konge. 26. e4 er en anden idé. e5 lig-
ger i luften, og hvid har fin kontrol i
centrum.
26... Kg8 27. Sf5 h5 28. f3
Understøtter både et potentielt g4

og e4.
28... Sd5 29. Sxd5 cxd5 30. g4

Tf8 31. Ka1 Kh8?
Er både langsomt og et forkert felt

for den sorte konge. 31... e5!, og der
begynder at være gode muligheder
for sort for at give kvaliteten tilbage
med en lige stilling. 32. Sxd6 (32.
dxe5 dxe5 33. Sxg7 Txg7 34. Lxe5
Dxf3 med lige chancer) 32... De6 33.
dxe5 Lxe5 34. Lxe5 Dxe5 35. Sf5 hxg4
36. Sh6+ Txh6 37. Txh6 Df5 er også
lige.
32. Dxb3 hxg4
32... Lf6 33.Dd1medmange trus-

ler i luften, som fx Sh6 og g5. Den
sorte konge er langt fra sikker.
33. Txh7+ Kxh7 34. fxg4 Te8 35.

Dc2 Kg8 36. Dg2?
Det er ikke helt åbenlyst,men fak-

tisk er Dg2 en fejl, der giver sort en
chance for at få brikkerne i spil.
36. Lh6 Lf8 37. Lxf8 Kxf8 38. Dh2

Df6; men rigtig er 36. Dc6! Ideen er
at gå fremad med a-bonden, og det
er meget ubehageligt for sort. Fx 36...

Tb8 37. Dc7 Te8 38. a4. Hvid kan
forbedre sin stilling med Ka2, b3 og
senere gå med a-bonden, og sort kan
næsten ikke flytte en brik.Ved fx 38...
De6 følger 39. Lxd6.
36... Lf8 37. Dh1 Tc8 38. a4 e6?!
38... De8 39. Dd1 Dc6 på miraku-

løs vis har sort viklet sig ud.
39. Sh6+ Lxh6 40. Dxh6

40... Ta8??
40... e5! 41. dxe5 Tc1+ 42. Ka2

Dd7 43. b3 Dc7 uden bonden på d4
er det svært for den hvide konge at
gemme sig, da c5-feltet er et pro-
blem. Samtidigt hænger bonden på
e6 heller ikke med skak, når man
flytter dronningen. Sammenlign
med varianten uden e5; 40... Tc1+
41. Ka2 Dd7 42. b3 Dc7 43. Dxe6+.
41. b3 Te8
41... Tc8 42. Ka2 Tc2+ 43. Ka3

vinder for hvid.
42. Dg5+ Kh7 43. Lxd6
Den hvide konge kan nu altid

gemme sig på a3.
43... Df1+ 44. Ka2 Dg2+ 45. Ka3

Dh1
45... Dc2 46. Dh5+ Kg7 47. Dxe8

og vinder.
46. Dh5+ Dxh5 47. gxh5
En svær opgave for et sølle tårn at

stoppe alle hvids fribønder.
47... Kh6 48. a5 Kxh5 49. Ka4

Kg4 50. a6 Kf3 51. Lf4 e5 52. Lxe5
Kxe3 53. Kb5 Kd3 54. a7 Ta8 55.
Kb6 Kc3 56. Kb7 Tg8 57. a8D Txa8
58. Kxa8 Kxb3 59. Kb7 Kb4 60. Kc6
Kc4 61. Lg7
1-0.

En imponerende sejr af Niels Skou
over GM Axel Smith, som under-
streger, at man aldrig skal undervur-
dere en ØBRO-spiller.
Resultatet blev som en dårlig

sandwich. Godt brød og intet pålæg
imellem. 1½-6½ til Team Xtracon
Køge, men alligevel ingen katastrofe
mod så stærkt et hold. For min egen
del var det faktisk kun anden gang
(?!), at jeg mødte en GM i koordine-
ret skak, Deep Sengupta i 2022 i Skak-
ligaen og den nuværende verdens-
mester i hurtigskak Nordirbek Ab-
dusattorov i 2019 i Sharjah.Needless
to say, jeg har endnu ikke fået point.
Hvad, ingen derimod havde set

komme, var, at Team Xtracon Køges
resultater ville komme til at bringe
ØBRO mange bekymringer selv ef-
ter vores indbyrdes runde. Imens
ØBRO fik afviklet den udskudte
kamp mod Århus/Skolerne sådan
nogenlunde smertefrit med et 4-4-
resultat, så ulmede en nervøsitet over
den udskudte kamp mellem Team
Xtracon Køge og SK1968. Holdene i
bunden lå tæt, og hvert et point talte.
Derfor var det også til stor frustra-
tion, da vi pludselig kunne se en 7-1-
sejr til SK1968 i tabellen. Var det en
fejl? Et 1-7-tab ville jo være mere re-
alistisk, hvis man kiggede på de an-
dre resultater i tabellen. Nej, den var
god nok. Uden at være indsat i de
bagom liggende omstændigheder,
kunne ØBRO holdet pludselig kon-
statere, at SK1968 var stukket helt af
i tabellen, og vores egne chancer for
overlevelse så en smule mere dystre
ud. Et resultat som gjorde mest ondt
på os, der allerede kæmpede for
overlevelse. Fredericia, ØBRO og lidt
overraskende Jetsmark lå nu klart i
bund.
Med kun to runder tilbage, var et-

hvert point kritisk – første skridt, en
sejr mod Fredericia. I en helt tabt
stilling formåede Karsten Larsen at
finde kampånden frem, da han fandt
et utroligt forsvar og remis efter 99
træk.

Karsten Larsen, ØBRO (2255))
Daniel V. Pedersen, Fredericia
(2142))

Hvid trækker.
83. Sb5!
Hvis Lxb5 er der pat og efter axb5

løber bonden i mål. Pludselig får den
hvide springer lov til at slå på d6
med modspil.
Det endte med en 4½-3½-sejr til

ØBRO og ”another day to fight”.

Slutspil

I sidste runde stod alting helt åbent.
Jetsmark var i en svær situation og
manglede enmatchmed TeamXtra-
con Køge. Dog lå de alligevel et vig-
tigt halvt point foran os. Desuden
var Fredericia lige i hælene. Meldin-
gen fra holdleder Carsten Simonsen
var, at vi skulle score 3 point mod
Brønshøj for at holde os inde, bum.
Fra start så det fint ud hen over lin-
jen med en hurtig halv og fornuftige
stillinger. Desuden havde Jetsmark

Tre tomme brætter i den bedste danske skakrække. Foto: Poul Jacobsen.
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mødt op til matchen med kun fem
spillere, noget som jeg personligt be-
tragtede som en gave fra det nordjy-
ske. Som tiden gik, begyndte opti-
mismen desværre alligevel at krake-
lere. Det ene parti efter det andet
vendte i modstandernes favør, og
nullerne begyndte så småt at tikke
ind.
Efter nogle timer måtte vi er-

kende, at vi kun sad med et enkelt
point af fem, og de tre resterende
brætter så mildest talt suspekte ud.
For yderligere at besvære mine dår-
lige nerver, kunne vi også konstatere,
at Jetsmark overraskende og impo-
nerende havde scoret 1½ point mod
Team Xtracon Køge på trods af et
svækket hold. Den evige optimisme
tog et slag fra os, der allerede sad på
sidelinjen. Til vores store fortvivlelse,
var der ikke nok af de resterende re-
sultater som faldt i vores favør, og
slutstillingen viste, at vi manglede et
helt point for at overhale Jetsmark i
tabellen. Vi måtte derfor se os slået
ud sammen med Fredericia. I bilen
faldt snakken på, at det nu alligevel
havde været en god sæson, og hvor-
dan en dårlig dag, en enkelt brik i
slag eller en heldig matfælde faktisk
kan være nok til at afgøre både en
kamp, match og nedrykning.

Efteranalysen

Skuffelsen havde lagt sig, da en ny-
hed pludseligt dukkede op på
skak.dk. Jetsmark var blevet tildelt ét
strafpoint for at kun stille med fem
spillere til sidste runde. Jeg læste tek-
sten igen, lige præcis ET strafpoint.
Denmindste marginal som skulle til,
for at ØBRO ville overhale Jetsmark
og få lov til at blive i Skakligaen.Den
gode nyhed blev delt mellem spil-
lerne, og det heldige sammentræf
undlod vi at sætte spørgsmålstegn
ved.
Niels Skou endte som topscorer

hen over hele sæsonen. Lidt mor-
somt så blev 10 ud af ØBROs 27½
point vundet på bræt 7 og 8 af Niels
Skou og undertegnede. Desuden

blev 65 ud af 72 partier, som ØBRO
spillede i Skakligaen, spillet af de
spillere, som stod angivet som bræt
1-8 på holdlisten.Vi er måske ikke de
stærkeste på papiret, men vi er tro-
faste!
Desuden er det værd at nævne, at

ud af de 8 hold, som vi stiller med i
holdturneringen, var ØBRO 1 det
eneste som ikke opnåede en top-4-
placering i deres respektive række.Vi
har derfor noget at bevise til næste
år, nu hvor vi har fået en ekstra
chance. For at runde dette skriveri af,
vil jeg bare konstatere, at man også
kan komme langt med en hyggelig
klub, kampskak og holdånd.

Skakligaen
tur-retur med
forsinkelse

Af Mikkel Manosri Jacobsen
BMS

I 2019/20 rykkede BMS Skak til
medlemmernes ærgrelse ud af Xtra-
con-ligaen. Håbet var en hurtig til-
bagevenden til øverste liga, men det
spændte corona-epidemien effektivt
ben for i den følgende sæson, der
blev aflyst efter blot en match.
Endnu en sæson var påkrævet, også
den blev vanskeliggjort af corona,
menmålet – oprykningen – blev en-
delig nået.
I BMS Skak anså vi Frem og

Caïssa for vores værste konkurren-
ter, bl.a. fordi holdene fra Køge og
Brønshøj ikke kunne rykke op, da
deres 1. hold allerede befandt sig i
den øverste liga. Spændingen i divi-
sionen forduftede imidlertid, da
BMS Skak så sikkert som 5½-2½ og
6-2 besejrede Caïssa og Frem, hen-
holdsvis i 5. og 6. runde.

I alt var 14 spillere i aktion for BMS
Skaks 1. hold. Alle gjorde det godt,
men især kan fremhæves, at IM Ni-

kolaj Mikkelsen, som var vendt til-
bage til holdet, scorede 6 af 7 på 1.
brættet, og at Michael Vesterlis 6 af 6
måske kunne have været blændende
7/7, hvis han ikke havde måttet
melde afbud til en runde – på grund
af corona!

Klaus E. Poulsen, Odysseus)
Mikkel Manosri Jacobsen, BMS
Siciliansk / B22

1. e4 c5 2. Sf3 Sf6 3. Ld3?!
Virker klodset. Jeg tænkte: Det må

straffes på en eller andenmåde. 3. e5
og 3. Sc3 var de klassiske fortsættel-
ser.
3… Sc6 4. c3 d5 5. e5
Eller 5. exd5 Dxd5 med behagelig

sort udvikling, fx 6. De2/6. Lc2, Lg4
eller 6. Le2, e5.
5… Sd7 6. De2
Efter bondeofferet 6. e6 fxe6 7.

Dc2 truer hvidmat,men 7… Sf6 pa-
rerer, og sort har ikke kun en bonde
i overskud, hvid har også udvik-
lingsproblemer.
6… e6
Jeg har fået en god fransk opstil-

ling, hvor hvids bonde ikke nåede
d4.
7. 0-0?!
Altid, når mine modstandere ro-

kerer, vurderer jeg, om det er godt at
gå til angreb.
7… g5!
Elsker den slags træk. Aktuelt gi-

ver det megagod mening: truer g5-
g4, som fjerner dækningen af e5, og
hvor skal hvids springer stå?

8. g4??
Det er svært at parere truslen 8…

g5-g4, men hvid vælger den dårlig-
ste løsning: svækker kongestillingen
og gør det endnu nemmere at an-
gribe. Hvid burde forsøge 8. Lb5,
selv om hans stilling ikke er beun-
dringsværdig efter hverken 8… g4 9.
Se1 h5 eller 9… Dg5 (der binder d-
bonden, da dens fremrykning efter-
lader Lc1 i slag.
8… h5 9. h3 hxg4 10. hxg4 c4 11.

Lc2 Lg7 12. d4
Hvid vælger at prisgive e5-bon-

den. Alternativerne er ikke specielt
fristende, fx 12. La4 Sc5 13. Lxc6+
bxc6 med to monsterfelter til sprin-
geren, d3 og e4.
12… cxd3 13. Lxd3 Sdxe5 14.

Sxe5 Lxe5
Løberen har fundet den perfekte

angrebsdiagonal. Nu mangler kun
damen at finde vej, så skakmat kan
realiseres.
15. Sd2 Df6 16. Df3 Dh6 17. Te1
Eller 17.Dg2 Lh2+ 18. Kh1 Se5, og

hvid bliver tromlet ned.
17… Dh2+ 18. Kf1 Th3)
Viger damen til e2 for fortsat at

dække Ld3, går hvid mat i bunden.
Der tabes derfor officer. Fornuftigvis
opgav hvid.
0-1.

Partiet varede 1½ time, og da Casper
Liu også vandt hurtigt, førte vi 2-0
mod Odysseus. Matchen endte dog
overraskende 4-4 og var den eneste
holdkamp, hvor vi ikke fik begge
matchpoint. I de øvrige holdkampe
var vi ret suveræne, vi skulle jo hur-
tigst muligt retur til Skakligaen, hvor
vi synes, vi hører til!)

Nordre igen i
Skakligaen
Af Jan Løfberg

Den mest vindende klub af divi-
sionsturneringen, Nordre fra Aar-

Mikkel Manosri Jacobsen nyder at spille angrebsskak. Foto: Jesper Simonsen.

1. BMS — 6 5½ 4 5½ 6½ 7 7 41½ 13
2. Frem 2 — 4 5 5½ 4½ 6 7½ 34½ 11
3. Caïssa Gladsaxe 2½ 4 — 3½ 4 6 5 6½ 31½ 8
4. Odysseus 4 3 4½ — 4½ 4 5 6 31 10
5. Brønshøj II 2½ 2½ 4 3½ — 5 5 4½ 27 7
6. Næstved 1½ 3½ 2 4 3 — 4½ 5 23½ 5
7. Køge II 1 2 3 3 3 3½ — 4½ 20 2
8. Sydøstfyn 1 ½ 1½ 2 3½ 3 3½ — 15 0

1. division gruppe 1
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hus, er tilbage i bedste række. Den
stærke, traditionsrige klub rykkede
ned fra Skakligaen i sæsonen
2019/20, og sæsonen 2020/21 blev
som bekendt aflyst på grund af epi-
demien, så allerede i første hug, kom
Nordre tilbage. Som man kan se af
slutstillingen, havde Nordre en for-
holdsvis stor margin til Nørre-
sundby. Før sidste runde var Nor-
dres forspring på 2½ point,men hvis
man troede, at veteranholdet fra
Vendsyssel ville forfølge chancen
mod Esbjerg, så blev man hurtigt
klogere: otte remiser. Dermed kunne
Nordre stilsikkert sejle i land som
vinder med en 5-3-sejr over Viborg,
der må tur ned i 2. division.
Noget af det mere bemærkelses-

værdige var, at Jørn Sloth ikke spil-
lede med for Nordre i denne sæson.
Den tidligere korrespondancever-
densmester spillede for Hurup i den
allerførste divisionsturnering 1962
/63, inden han rykkede til Nordre
den efterfølgende sæson og var med
på klubbens første guldhold i
1963/64.
Men solide kræfter er dog stadig

at finde på Nordres hold. Nina Høi-
berg (nu på 320 divisionskampe) og
Poul Erik Nielsen (316 kampe) blev
topscorere med 5 point af syv.

Nina Høiberg, Nordre (2160)
Martin Høj Hansen, Viborg (2144)

Jeg spillede en slags Skotsk gambit,
og min modstander fik ikke spillet
åbningen præcist, så jeg fik hurtigt
pæn fordel. Jeg troede faktisk, jeg var
ved at vinde, men havde fuldstæn-
digt overset forsvarstrækket Lf8 (de
der baglæns-træk kan godt drille).
Trækket fik denne spøjse stilling
frem på brættet:

Umiddelbart kunne det se jo se ud
til, at sort kun har flyttet bønder +
den afbyttede springer, men Lf8 har
været en tur på e7, kongen har været
på f8 og tilbage til e8, mens springe-
ren på b8 faktisk er den fra g8, som
har været på sightseeing via f6, e4,

c5, a6 for til sidst at lande på b8. Jeg
burde ha’ spillet Lf4 og glædet mig
over mit udviklingsforspring, men
blev for angrebsivrig og tænkte: Jeg
bytter løbere, rokerer og forsøger at
udnytte hans manglende rokade.
Egentlig ok tænkt, men jeg fulgte
forkert op. Et par slappe træk og
pludselig havde min modstander
fået liv i sine brikker på dronning-
fløjen og førte vel egentlig bare med
en bonde (maskinenmener dog kun
en halv). Jeg afslog et venligt remis-
tilbud (vi havde spillet 4 remiser og
inkasseret et nederlag på det tids-
punkt). Objektivt dumt,men i prak-
sis en god (læs meget heldig) beslut-
ning, for 3-4 træk senere lavede min
modstander en fingerfejl, som ko-
stede dronningen.

Nina Høiberg
kommenterer

Allan Holst fra Viborg stående til venstre følger partiet mellem Jan Rewitz,
Nordre (tv.), og Erik Laursen. Allerbagest ses Nina Høiberg (tv.) mod
Martin Høj Hansen. Foto: Jan Christensen.

RAPPORT FRA
BUNDEN
Af Allan Holst
Viborg Skakklub

Nordre vandt fortjent 1. division
gruppe 2, selvom jeg også havde

set Esbjerg som et godt bud på en
mulig guldvinder. Imidlertid tabte
Esbjerg ærgerligt 0-8 uden kamp
mod Herning i 3. runde, hvilket na-
turligvis ændrede billedet i toppen
en del.
I den anden ende af tabellenmåtte

vi i Viborg og Herning desværre
sande, at afgang fra flere nøglespil-
lere de senere år gjorde opgavenmed
at undgå nedrykning for vanskelig
denne gang. Begge hold kæmpede
dog ganske bravt og generelt er mit
indtryk, at alle hold først og frem-
mest glædede sig over igen at kunne
mødes over brættet.
Selv havde jeg en ganske stabil sæ-

son bl.a. med et par remiser med
sort i Slavisk med a6, som jeg havde
kigget en del på inden sæsonen star-
tede. Min tilgang er ganske ”old
school” helt uden brug af computer,
men til gengældmed rigelige mæng-
der kaffe og bøger, bræt og brikker
fremme – det kan nu også noget! I
det indbyrdes bundopgør fik jeg lej-
lighed til at være på den hvide side i
samme åbning.

Allan Holst, Viborg (2311)
Ole Helmer Mikkelsen, Herning
(2223)
6. runde, 1. bræt

Efter 20 træk var følgende stilling
opstået:

Vi var begge usikre på, om hvids for-
del er noget særligt, men i partiet
lykkedes det at forstyrre sorts opstil-
ling gennem en sjov springerma-
nøvre. Flere af sorts kommende træk
er dog under mistanke, så måske
kunne han have holdt balancen ved
hjælp af 24… Df6 eller lignende.
21. Sc5 Te7 22. Se4 Db6 23. Sc3

Ted7 24. Dh5 De6 25. Sa4
Springeren er tilbage på a4, men

sorts brikker står nu mere udsat.
25… De7 26. Sb6 g6
Efter partiet fortalte Ole, at han

opdagede 26…Td6 27. Sc8! for sent.
Nu mister han d-bonden.
27. De2 Tc7 28. Txc7 Dxc7 29.

Sxd5 Db8 30. f4 Sc6 31. Dc2 Dc8 32.
Dc3 De6 33. e4 f5 34. Sf6+ Kf7 35.

Txd8 Sxd8 36. Sxh7 Db6+ 37. Kh2
fxe4 38. Sg5+ Ke7 39. Dg7+ Kd6 40.
Dxg6+ Kc7 41. Dxb6+, opgivet.
1-0.

ÅR 1 EFTER
CORONA
Af Jacob Høyer
Furesø Skakklub

En på flere måder lidt mærkelig
sæson, som for mange af os var

”år 1” efter COVID-19, hvor vi ikke
havde rørt brikkerne i halvandet år.
Bornholm kom flyvende fra start og
overvintrede på en sikker første-
plads. Da den ordinære 4. runde blev
udskudt pga. COVID-19 nåede
Bornholm at spille endnu en kamp,
inden vi mødte dem i den ordinære
5. runde. Kampen blev sæsonens ab-
solutte vendepunkt, da vi vandt med
hele 7-1 og derefter ”blot” var 4½
point efter,menmed en kamp i bag-
hånden.

Final Four

Resultaterne i de efterfølgende
kampemagede det således, at den af-
sluttende weekend bød på skakkens
svar på ”Final Four”med Bornholm
på førstepladsen, Furesø og Hillerød
2 blot et halvt point efter og Nørre-
bro yderligere 3 point efter, mens
klubberne skulle møde hinanden på
kryds og tværs indbyrdes, både lør-
dag og søndag. Da Furesø og Nørre-
bro begge vandt lørdagens kampe
med 5½-2½mod henholdsvis Hille-
rød 2 og Bornholm, var tingene dog
stort set plads på inden søndagens
runde, hvor Furesø kørte en sikker
sejr hjemmod bundproppen Brøns-
høj 3, mens Hillerød 2 tog anden-
pladsen efter en sejr over Bornholm.
I topopgøret fra næstsidste runde

mellem Furesø og Hillerød 2, kom
Furesø hurtigt foran efter følgende
miniature:

1. Nordre — 5½ 3½ 5 5½ 4 5 6½ 35 11
2. Nørresundby 2½ — 4 4½ 5 4 5½ 6 31½ 10
3. SK 1968 II 4½ 4 — 3½ 4½ 3 6½ 5½ 31½ 9
4. Aalborg 3 3½ 4½ — 3 3½ 6½ 7 31 6
5. Evans 2½ 3 3½ 5 — 6 4½ 6 30½ 8
6. Esbjerg 4 4 5 4½ 2 — 6 0 25½ 8
7. Viborg 3 2½ 1½ 1½ 3½ 2 — 6½ 20½ 2
8. Herning 1½ 2 2½ 1 2 8 1½ — 18½ 2

1. division gruppe 2
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Jacob Høyer, Furesø (2193)
Ib Hother Andersen, Hillerød
(2130)
Nimzoindisk / E21

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Sf3
0-0 5. Lg5 c5 6. e3 Da5?!
Et farligt bonderov som hurtigt gi-

ver hvid kraftigt angreb mod sorts
kongestilling.
7. Lxf6 Lxc3+ 8. bxc3 Dxc3+ 9.

Sd2 gxf6 10. Tb1! d6 11. Tb3 Da5 12.
Ld3 f5 13. g4 Sd7 14. gxf5 Sf6 15.
Df3 Dd8 16. Se4 exf5 17. Dg3+ Kh8
18. Sxd6 cxd4 19. Tg1 Sh5

Som Larsen sagde: ”Den afslut-
tende kombination er ikke svær,
men stadig meget køn.” Sort op-
trådte som en fin gentleman og lod

mig sætte mat på brættet.
20. Dg8+!! Txg8 21. Sxf7+ mat.
1-0.

Furesøs hold fra venstre mod højre: Jacob Høyer (holdleder), Henrik Pedersen, Søren Bogø, Peter Thorsbro, Steen Mølgaard,
Carsten Nielsen, Kasper Damm og Klaus Nielsen. Foto: Marianne Izaura Nielsen.

pen med den ganske pæne score 42.
Kikker man rundt på topscorerne i
de andre divisioner, får man indtryk
af at 42 point er rigeligt til at fjerne
enhver spænding om oprykningen.
Det var ikke tilfældet. Helt frem til 5.
runde var spændingen intakt. Læse-
foreningen, som havde besejret os,
var helt med fremme. De måtte dog
nøjes med 4-4 i Nyborg i 6. runde og
dermed forsvandt spændingen lige
så stille ud over Storebælt.

Øbro er p.t. Danmarks i særklasse
største klub, og derfor giver det me-
ning, at vi er repræsenteret både i
Skakligaen (selv om det hang på et
enkelt strafpoint (og dermed intet
lokalopgør) og i 1. division. Spæn-
dende at kikke frem mod næste sæ-
son, det bliver hårdt, men vi er klar!
En række talentfulde unge menne-
sker står klar i kulissen, hvis det bli-
ver nødvendigt.

I sæsonens løb har der været flere
rigtig gode præstationer. Vi havde
faktisk hele tre spillere, som scorede
6 af 6, nemlig Anton Marthedal,
Thomas Tange ogAndreas Ertebjerg.
Så er lidt af presset taget af holdets
øvrige spillere.Vi skal se hvordan en
af holdets maxister tager sig kærligt
af en modstander.

Tom Juul Andersen, Holbæk (2058)
Thomas Tange Jepsen (2015)
Dronningbondespil / D02

1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. g3 Lf5 4. Lg2
e6 5. 0-0 h6 6. c3 Le7 7. Se5 Sbd7 8.
f4 0-0 9. Sd2 c5 10. e3 Db6 11. h3
Tad8 12. Kh2 Se4 13. g4 Sxd2 14.
Dxd2 Lh7 15. b3 cxd4 16. exd4 Sf6
17. De3 Se4 18. c4 f6 19. Lxe4 Lxe4
20. c5 Da6 21. Sc4 Lh7 22. Sd2

Med udviklingsforspring og en åben
hvid kongestilling må det rigtige
være at forsøge at åbne stillingen.
22... e5! 23. f5
Meget forståeligt havde hvid ikke

lyst til at vinde en bonde med 23.
fxe5, f. eks. 23... fxe5 24. Txf8+ Txf8
25. Dxe5 Lh4 26. Dxd5+ Kh8 med
vindende sort angreb både efter 27.
Sc4 Tf2+ 28. Kg1 Tf1+! 29. Kxf1
Df6+ og efter 27. Dc4 Tf2+ 28. Kg1
Df6.
23... Tfe8 24. Te1

24… exd4!
Ups! Herefter er det spil til ét mål:

det hvide.
25. Dxe7 Txe7 26. Txe7 Kf8 27.

Te6 Dd3 28. c6 bxc6 29. La3+ Kg8
30. Tae1 Dxd2+ 31. Kh1
Hvids sidste chance er en taktisk

vending med 32. Te8+ Txe8 33.
Txe8+ Kf7 34. Tf8+ mat. Men der
mangler lige præcis ét tempo.
31… Kh8 32. T1e2 Dc3 33. Kg2 d3

34. Lb2 Db4 35. Opgivet.
0-1.

Thomas Tange Jepsen
kommenter

Stående fra venstre mod højre: Janus Christensen, Thomas Tange,
Andreas Ertbjerg, Max Hansen, Anton Marthedal og Bjarke Gregor.
Siddende fra venstre mod højre: Jesper Vej og Niels Schjødt.

1. Furesø — 5½ 4½ 7 4 4 5½ 7½ 38 12
2. Hillerød II 2½ — 4 5 5 6 6 4 32½ 10
3. Nørrebro 3½ 4 — 5½ 3½ 5½ 4½ 5½ 32 9
4. Bornholm 1 3 2½ — 6 5½ 6 7 31 8
5. Frederiksberg 4 3 4½ 2 — 5 5½ 5 29 9
6. Helsingør 4 2 2½ 2½ 3 — 6 4 24 4
7. Allerød 2½ 2 3½ 2 2½ 2 — 5 19½ 2
8. Brønshøj II -½ 4 2½ 1 3 4 3 — 17 0

2. division gruppe 1

Tre maxister
Af Jesper Vej

Skakforeningen Øbro

Holdturneringen er den turne-
ring, som har flest deltagere.

For mange spillere er det den turne-
ring, der værdsættes mest. Det at

kunne dele glæden og sorgerne med
andre giver noget ekstra til vores el-
lers ganske individuelle spil.

Øbros 2. hold har i en årrække spil-
let i den overvejende københavnske
2.division gruppe 1. Det var derfor
forfriskende at blive flyttet til den
sjællandsk-fynske 2. division gruppe
2. Resultatmæssigt viste det sig også
at være gunstigt, da vi vandt grup-
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AFGJORT
I SIDSTE KAMP

Af John Rendboe
Århus/Skolerne

Fra begyndelsen var der ingen for-
kromede planer om strategier el-

ler lignende. Snarere en vis tøven.
Hvordan ville verden udvikle sig vi-
dere under corona?Ville der overho-
vedet blive en turnering?
Og så var der os selv. Havde vi

overhovedet viljen, kræfterne, evnen
osv. til oprykning?Vi besluttede bare
at spille.
Men det begyndte nu meget godt.

Efter tre gode sejre begyndte selvtil-
liden og troen på succes at komme.
Så blev det aflysningernes tid igen.
Og ihh, hvor skulle jeg hilse og sige,
at aldrig har holdledertjansen været
så krævende som under denne ned-
lukning. For at alle kabaler kunne gå
op, skulle der spilles flere søndage i
træk. Det gav for mange et pres på
familielivet. Afbud – og en del af
dem, var uundgåelige. Også noget

der mærkes, når man er et 2. hold i
divisionen og 1. holdet er i samme
situation.
Før sidste runde var Springeren

Koldings forspring 1½ point. Gan-
ske meget. Og formentlig chanceløst
for os, hvis ikke vi skulle mødes ind-
byrdes i sidste runde. Heldigvis var
det lige præcis sådan rundelægnin-
gen var. Opgaven var krystalklar: Vi
skulle vinde 5–3. Mindst.
I sådan en situation var det en lise

for sjælen at mærke den vilje, der var
på holdet. Spillere som var under
tidspres, mødte frem på rette tid og
sted, der skulle kæmpes – helt igen-
nem.
Følgende blev spillet på bræt 8:

Jacob Arnbjerg, Århus/Sk. 2 (1947)
Jan Rosenberg, Springeren (1928)

1. d4 Sf6 2. e3 d5 3. Ld3 Lg4 4. Sf3
Sbd7 5. Sbd2 e6 6. 0-0 Ld6 7. b3 c6
8. Lb2 0-0 9. Te1 b5 10. e4 dxe4 11.
Sxe4 Sxe4 12. Lxe4 Tc8 13. Ld3 Df6
14. Le2 Lxf3 15. Lxf3 Dh6 16. g3 f5

Fra venstre: Glade oprykkere skåler i champagne: Henrik Ochsner, Michael Tettinek, Jacob Arnbjerg, Jesper Hammer-Larsen,
Thomas Ochsner, John Rendboe, Kresten Hagen, Evald Jacobsen og Vagn Jensen. Foto: Thomas Vestergård.

1. Øbro II — 3 6 6½ 8 5½ 6½ 6½ 42 12

2. Læseforeningen 5 — 4½ 3½ 4 5½ 7 7½ 37 11

3. Præstø 2 3½ — 3½ 3½ 5½ 5 6 29 6

4. Holbæk 1½ 4½ 4½ — 5½ 5½ 3½ 3 28 8

5. Nyborg 0 4 4½ 2½ — 4 6 6 27 8

6. Kalundborg 2½ 2½ 2½ 2½ 4 — 4½ 5 23½ 5

7. Frem II 1½ 1 3 4½ 2 3½ — 4 19½ 3

8. Nykøbing S 1½ ½ 2 5 2 3 4 — 18 3

2. division gruppe 2

17. d5!
Netop som den sorte stilling ryk-

ker frem, ses svaghederne.
17… exd5 18. Lxd5+ cxd5 19.

Dxd5+ Kh8 20. Te6 Dh3 21. Dxd6
Hvid har ikke blot vundet en

bonde men åbnet for en dødbrin-
gende diagonal.
21… Tcd8 22. De7 Dg4 23. h3, op-

givet.
1–0.

Intet var afgjort. Det gik også den
anden vej. Klokken tikkede stille
frem, og stillingen viste sig at være 3–
2 til os. De tre topbrætter var tilbage.
På 1. brættet havde det set fremra-

gende ud, set fra vores synspunkt i
åbningen, men nu var bøtten vendt.
På 2. brættet var en mikroskopisk
fordel ved at blive større. Resultatet
1–1 var således ventet. Den samlede
stilling var 4–3. Og vi ventede på 3.
brættet. Kresten Hagen havde tidligt
fået en aktiv stilling med de sorte
brikker og vel også en pæn fordel ef-
terhånden. Nerverne sidder på høj-
kant i sådan en situation.Vores spil-
ler viste kølighed i den pressede si-
tuation og spillede flot sin fordel
hjem. 5–3 og oprykning!
Det udløste sand glæde. Det er

virkelig utroligt, hvad en holdsejr
kan gøre. Nu skal vi tage det seriøst.
Holdets resultat ser vi også som et
resultat af klubbens generelle frem-
gang den senere tid. Og så skal Kol-
ding-spillerne have, at de tog det
særdeles pænt. Tættere kanman ikke
komme på.

“DE GODE BEN”
FRA SILKEBORG

Af Torben Bødskov
Silkeborg Skakklub

Titlen refererer ikke til vores civile
jobs, men snarere det faktum, at

fire af holdets spillere to gange om
ugen går lange turemed vores hunde

i de bakkede midtjyske skove.
Jeg vil præsentere holdet, der be-

står af 8 gode venner.
De fire dinosaurer Per Knudsen,

Peter Haarup, FlemmingHundebøll,
og undertegnede Torben Bødskov
har alle været med siden de glade
glamrock dage i 70’erne. Flemming
og undertegnede har dog spillet
nogle få sæsoner for andre klubber,
men vi har alligevel nået henholds-
vis 284 og 254 kampe for Silkeborg.

1. Århus/Skolerne II — 5 4½ 5½ 6 5 3 5½ 34½ 12
2. Springeren 3 — 5 4½ 5½ 4 5½ 6½ 34 11
3. Skanderborg II 3½ 3 — 3½ 3½ 5½ 3 5 27 4
4. Haderslev 2½ 3½ 4½ — 3½ 5 5 2½ 26½ 6
5. Fredericia II 2 2½ 4½ 4½ — 5 6 1½ 26 8
6. Varde 3 4 2½ 3 3 — 5 5 25½ 5
7. SK 1968 III 5 2½ 5 3 2 3 — 4½ 25 6
8. Nordre II 2½ 1½ 2 5½ 6½ 3 3½ — 24½ 4

2. division gruppe 3

De glade oprykkere fra venstre mod højre: Peter Kristensen, Torben Bødskov,
Peter Haarup, Søren Mejrup, Flemming Hundebøll, René Toftgaard Jensen,
Michael Sørensen og Per Knudsen.



Thorkild Borup Nielsen,
Holstebro (1966)
Peter Kristensen, Silkeborg
(2079)
Bogoindisk / E11

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sf3
Lb4+ 5. Ld2 Le7 6. Lg2 0-0 7. 0-0 c6
8. Dc2 b6 9. Lg5 Sbd7 10. Sbd2 Lb7
11. e4 dxe4 12. Sxe4 c5 13. Lxf6
Her er der ikke flere spil i min da-

tabase, hvor trækkene indtil videre
har været meget naturlige for både
hvid og sort.
13… Sxf6 14. Sxf6+ Lxf6 15. dxc5

bxc5
Sort har en isoleret c-bonde, som

dog er svær at komme til. Til gen-
gæld har han to gode tårnlinjer og
nogle bønder at angribe på dron-
ningfløjen.
16. Sg5
Hvid bytter sorts løberpar.
16… Lxg5 17. Lxb7 Tb8 18. Lg2?!
18. Td1 havde vundet et tempo på

sorts dronning og sat sig i den åbne
d-linje.
18… Lf6 19. Tab1 Da5
Sætter dronningen på et mere ak-

tivt felt, hvor den truer bønderne på
dronningfløjen og gør plads til tår-
nene i d-linjen.
20. b3 Tfd8 21. Tbd1 Ld4
Sætter en blokade på d-linjen.

Herfra er planen at manøvrere bag
ved løberen. Enten opsætte en ”Alje-
chins kanon” eller muligvis løfte
nogle tårne til a-linjen for at lægge
pres på bønderne.
22. Kh1 Td6 23. Td2 Tbd8
Jeg havde (forkert) set, at på 24.

Tfd1, kunne jeg spille 24… Lxf2!!
Dette fejler dog til 25. b4 Dxb4 26.
Txd6 Txd6 27. Tb1!, og dronningen
må ofres for at undgå mat i bunden.
24. h4 g6 25. Tfd1?? Lxf2!

Nu virker førnævnte variant imid-
lertid, da der er givet luft til kongen
og derfor i denne variant ikke er mat
i bunden mere.
26. Txd6 Txd6 27. Kh2

27. Txd6? De1+ 28. Kh2 Lxg3+ 29.
Kh3 Lxd6.
27… Txd1 28. Dxd1 Dxa2 29. h5

Ld4 30. Df3 Df2.
Jeg vurderede, at dette uligefar-

vede løberslutspil måtte vinde for
sort.
31. hxg6 hxg6 32. Dxf2 Lxf2 33.

g4 Kg7 34. Lc6 f5 35. gxf5 exf5 36.
Kg2 Lh4 37. Ld7 Kf6
Kongen kommer hurtigt med.
38. Le8 g5 39. Kh3 Ke5 40. Lh5

Kd4 41. Ld1 Kc3 42. Kg2 g4 43. Kf1
Kd2
Og næste træk er 44… Kc2, hvor-

efter sort vinder b-bonden og par-
tiet.
0-1.
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Michael Sørensen har spillet for os
de sidste 18 sæsoner i træk, og han
har i den periode kun haft to afbud.
Søren Mejrup har været med i 16
sæsoner. Vores yngste mand Peter
Kristensen har otte sæsoner på sit
CV, og den lidt ældre René Toft Jen-
sen har spillet fem sæsoner.
Per og Peter Haarup debuterede i

sæson 72/73 og har spillet henholds-
vis 321 og 324 kampe. Per har spillet
49 sæsoner i træk og har været vores
sikre 1. bræt i de seneste 47 år, og det
med en score på hele 63 %.
I den forgangne sæson satte vi

holdrekord og scorede hele 40½
point. Og som eneste hold i divi-
sionsturneringen vandt vi alle
kampe. Vi ved godt, at vi får det
svært i 1. division, men vi glæder os
til udfordringen!
Michael Sørensen scorede maksi-

mum, i år 7 ud af 7.

Siden jeg som 17-årig debuterede i
divisionsturneringen, har jeg drømt
om at score 7/7. Jeg har før scoret 6/7
og 6½/7, men da var jeg også væ-
sentligt yngre og sågar med højere
rating end nu. I starten af turnerin-
gen var ambitionen personligt blot
at spille nogle interessante
Partier – nu er jeg trods alt blevet

54 år – og først og fremmest sikre, at
holdet kunne rykke op. Da vi i 3.
runde slog favoritterne fra Skive, og
hvor jeg vandt det eneste parti, hvor
jeg var underratet, begyndte jeg dog
så småt at drømme om 7/7, da jeg
godt kunne se, jeg ville være favorit i
de sidste partier.Men selvomman er
det, skal partierne jo vindes, og med
min spillestil, kan meget ske. Føl-
gende parti blev spillet i 2. runde og
skulle vise sig at være mit sidste parti
med hvid, idet jeg fik sort i de sidste
fem runder. Det er langt fra det mest
korrekte af mine partier,men til gen-
gæld nok et af de mere underhol-

dende. Mine holdkammerater har
for længst opgivet at vurdere, hvor-
dan jeg står, for jeg spiller gerne par-
tier, der bølger frem og tilbage.

Michael Sørensen, Silkeborg
(1989)
Finn Andersson, Randers (1797)
Næsehorn / D00

1. d4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Lf4
Min nye passion. Forrige år havde

vi en klubaften med besøg af Jens
Ove Fries Nielsen, der underholdt og
inspirerede med sine dyreåbninger.
Denne kalder han for næsehornet.
Det er en åbning, der har kastet gode
skalpe af sig.Ved DM i k-skak har jeg
slået et par danmarksmestre, nemlig
både Lars Hyldkrog og Søren Rud
Ottesen med åbningen. Det er ikke
svært for sort at udligne,men det gi-
ver alligevel ofte spændende stillin-
ger at spille.
3... d5 4. Sb5 Sa6 5. e3 c6 6. Sc3

Da5
Andre sorte muligheder her er c5,

Lb4 eller Db6.
7. a3 Se4?!
Ser fristende ud,men hjælper bare

hvid med udviklingen.
8. Se2 c5?
Et træk, sort næsten altid spiller på

et eller andet tidspunkt,men lige her
duer det bare ikke. Nu kommer hvid
væltende.
9. dxc5 Sxc3 10. Sxc3 Dxc5 11.

Lb5+ Ld7 12. Lxd7+ Kxd7 13. e4 Dc4

14. exd5! exd5
14... Dxf4 15. dxe6+ Kxe6 16. 0-0

og hvid vinder.
15. Sxd5?
Klart bedre er 15. Dg4 Kc6 16.

0-0-0.
15... Kc6 16.Se3?!
Igen var Dg4 bedre.
16... Dxf4 17. Dd5+ Kc7 18. Td1?
18. Da5+ Kc8 19. 0-0-0 var bedre.
18... Ld6?
18... Tc8 for at gemme kongen på

b8 vinder for sort.
19. Td4
19. g3 Df6 20. Da5+ Kb8 21. 0-0

kunne også forsøges, men sort har
stadig fordel.
19... De5 20. Dxf7+ Kc6?
20... Kb8 ser ret mærkeligt ud, da

det indespærrer tårnet,men det vin-
der faktisk for sort.
21. Tc4+ Kb6 22. Kd1 Sc7??

22... Tad8 23. Sd5+ Dxd5+ 24. Dxd5
Lxa3 25. Dxd8+ Txd8+ 26. Kc1 Le7
og sort står stadig fint.
23. Txc7! Dd4+ 24. Kc1 Lxc7 25.

Sd5+ Ka5
25... Kc6 26. Dxc7+ Kxd5 27. Td1

taber også for sort.
26. Dxc7+ b6 27. Td1 Da4 28. Sb4

De8 29. b3
Så er matten uundgåelig, og hold-

kammeraternes nerver kom i ro.
1-0.

Og sandelig om ikke Peter Kristen-
senmed 5 ud af 5 også scorede mak-
simum og tillige opnåede et kandi-
datresultat!

Michael Sørensen
kommenterer

Peter Kristensen
kommenterer

1. Silkeborg — 5 6 5½ 7 6 6 5 40½ 14

2. Holstebro 3 — 5 3 3 6 5 6 31 8

3. Skive I 2 3 — 3 4 7 6 4½ 29½ 7

4. Skørping 2½ 5 5 — 4 4½ 3 4½ 28½ 9

5. Aalborg II 1 5 4 4 — 2½ 3½ 5 25 6

6. Skive II 2 2 1 3½ 5½ — 4½ 6 24½ 6

7. Randers 2 3 2 5 4½ 3½ — 4½ 24½ 6

8. Aars 3 2 3½ 3½ 3 2 3½ — 20½ 0

2. division gruppe 4

Matchpoint
afgørende i Skakligaen

Af Jan Løfberg

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i forbindelse med påsketur-

neringen, at matchpoint – fremfor brætpoint – bliver afgørende i Skak-

ligaen fra den kommende sæson. I første omgang er der tale om en

forsøgsordning udelukkende for Skakligaen for sæsonerne 22/23 og

23/24. De øvrige divisioner fortsætter med brætpoint som primær

afgørelse.

HBs beslutning blev vedtaget efter en lang debat og med det snæverst

mulige flertal på otte stemmer mod syv.
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FDM i Svendborg fik – som jo alle sikkert ved – en totalt overra-
skende vinder, da IM Martin Haubro med syv gevinster i alt slut-

tede turneringen foran de fire deltagende stormestre. En fantastisk
påmindelse om, at vi ikke altid skal tage ratingtallene til indtægt for en
forlods afgørelse af en turnering.Med den rette indstilling og passende
medvind på cykelstien kan meget heldigvis stadig lade sig gøre – det
gav Martin Haubro et flot DM og i tilgift en fortjent chance på det
landshold, som til juli tager kampen op ved OL i Indien.
Dette OL er jo på grund af Ruslands krigsførelse flyttet fra Moskva

til Indien. Det betyder, at deltagelse bliver markant dyrere (alene på
grund af de voldsomt forøgede rejseomkostninger). HB har på sit se-
neste møde understreget, at der ikke må ske overskridelser af budget-
tet for 2022, så beslutningen om at deltage i Indien kommer til at
betyde budgetbesparelser andre steder. Elitebudgettet kommer i øv-
rigt til at bære en stor del af disse, men det vil ikke være nok, og der
skal skæres andre steder. Jeg har derfor besluttet, at Danmark denne
gang ikke bruger midler på at være repræsenteret ved formanden på
FIDE-kongressen, selv om den med det kommende FIDE-præsident-
valg er særdeles vigtig.
Den siddende russiske præsident har besluttet at søge genvalg til endnu en fire-årig periode. I skrivende

stund har en enkelt udfordrer meldt sig på banen, nemlig togolesiske Enyonam Sewa Fumey, som blandt
andet er vicepræsident i Togos skakforbund. Danmarks indstilling er klar: vi kan – på grund af krigen –
ikke stemme for en russisk ledelse, og vi vil kun stemme for en modkandidat, som vi mener er klart kva-
lificeret til opgaven. Med det vi ved nu, stemmer vi sandsynligvis blankt.
Vi ser nu frem mod en sommerperiode med høj skakaktivitet – men desværre uden KSUs kæmpe in-

ternationale turnering i Helsingør. Tillad mig her at udtrykke håbet om, at der måske findes en løsning
og/eller passende erstatning i næste sæson. Turneringens fravær er et kæmpe prestigetab for dansk skak
og for vore medlemmers muligheder for at prøve sig af i en international topturnering uden at skulle rejse
udenlands.
Den kommende divisionsturnering byder for især Skakligaens vedkommende på nogle forandringer.

HB har besluttet at gennemføre en to-årig forsøgsperiode med matchpoint-afgørelser, mens 1. og 2. divi-
sion stadig spiller med afgørelse efter brætpoint. Ved fællestævner er der indført skærpede krav til antal-
let af officials, ligesom holdopstillinger skal indleveres til arrangøren senest én time før kampstart (af
hensyn til livemaster, der først må offentliggøre den femminutter før kampstart). Tiltagene skal dels sikre
god dommerdækning på stævnerne, dels velfungerende livedækning af kampene.
Lad os slutte med begyndelsen – DM i Svendborg var en dejlig og befriende oplevelse. For mig ogmange

andre markerede det en tilbagevenden til normale tilstande, og samtidig markerede turneringen sig ved
at være så udadvendt og udad-kommunikerende, som aldrig tidligere.Veloplagte kommentatorer og live-
streaming af professionel kvalitet er nogle af de virkemidler, vi skal tage i anvendelse fremover, hvis vi vil
fange omgivelsernes interesse og lokke nye medlemmer til.Vi havde det hele i Svendborg denne gang. Det
skal vi bygge videre på. Vi skal have uddannet flere til at lave livestreaming-udsendelser i den kvalitet, vi
havde i Svendborg. Vi skal vise, at vi kan levere moderne kommunikation på højt niveau.
Det er vejen frem mod nye medlemmer og kommende sponsorer.

God skaksommer

Poul Jacobsen, formand for

Dansk Skak Union
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lørdag og søndag med almindelig
betænkningstid og ratet naturligvis.
Samme model har man kørt på
Amager med turneringen GoAudit
og også tidligere i Farum i Furesø
Skakklub.
En model med fem ratede nor-

malpartier over en weekend er også
yderst populær.
Tiden er ved at løbe fra turnerin-

ger, der varer 10 dage. Jeg forstår, at
DM spilles efter en langsommere
schedule.Menmåske skulle man be-
gynde at tænke i nye baner med hen-
syn til den, jeg nu kalder Copenha-
gen Open. Den traditionelt stærke-
ste turnering på dansk grund kan
sagtens spilles med ni runder på fem
dage.
En hurtigere afvikling af turnerin-

ger er blevet en af mine hjertesager,
og som bekendt har jeg udformet et
meget konkret og nyt turneringsfor-
slag og sendt det til FIDE sammen
med Arild Rimestad og Bjarke
Sahl.

Og forslaget er revolutionerende ef-
ter min egen mening: Tilladelse til
afvikling af internationale normgi-
vende turneringer over tre dage med
tre Elo-ratede partier dagligt. Det
kræver blot, at partierne varer max
tre og en halv time, så man ca. har en
schedule fra kl. 10 til 22. Det bliver
en kæmpe økonomisk fordel for
både arrangører og spillere, ligesom
det vil blive et nyt supplerende ind-
slag på skakscenen. Jeg er sikker på,
det vil blive en del af fremtidens tur-
neringer.

Feltet ved KM 2022

Med 40 deltagere i en åben gruppe
med syv runder kan alt ske, men de
ret oplagte forhåndsfavoritter var vel
Martin Haubro, Aref Vasli, Viktor
Haarmark Nielsen, Mikkel Manosri
Jacobsen, Nicolai Kistrup samt mig
selv. Det glædede mig meget at se så
mange unge spillere i turneringen;
det lover godt for fremtiden.

Mogens Thuesen fra BSF er begyndt
at vinde seniormesterskaber og star-
tede med 3½ af 4. Her i runde 4 går
det ud over en lovende junior …

Lukas Iskos (2064)
Mogens Thuesen (2160)
London / D00

1. d4 d5 2. Lf4
Pt. populært.
2... c5 3. e3 cxd4 4. exd4 Sc6 5.

Sf3 Lg4 6. Sbd2 e6
Ikke 6... Sxd4?? 7. Sxd4 Lxd1 8.

Lb5+ osv.
7. c3 Ld6 8. Lg3 Sge7 9. Ld3 Lf5

10. Sb3 0-0 11. 0-0 Lxg3 12. hxg3
Tc8 13. g4!? Lxd3
Efter 13... Lxg4? 14. Lxh7+ får

hvid angrebschancer.
14. Dxd3 Sg6 15. Tae1 Sa5 16.

Se5?!
Måske var 16. g3 med idéen Kg2

og muligheder i h-linjen bedre.
16... Sxb3 17. axb3

17... a5!
En dygtig fastlåsning af svagheden

på b3. Hvid får ikke lov til b3-b4.
18. Sxg6?
Lukas spiller her alt for ”direkte”,

og Thuesen læser spillet og gendri-
ver det.
18... hxg6 19. Dh3
Ned ad h-linjen er beskeden!
19... Tc6! 20. f4 f5 21. g5 Db6 22.

Kf2
Har man sagt A så …
22… Dxb3 23. Te2 a4 24. Th1 a3

25. Dh7+ Kf7 26. Th6

Endelig Københavnsmester igen!
Carsten Høi vandt KM for tredje gang i karrieren. Sin første KM-titel vandt han

for 42 år siden. Mange unge talenter stod på spring for at vinde årets mesterskab,
men i sidste ende holdt den 65-årige stormester de unge folk bag sig.

Af Carsten Høi

Det var “kun”min 16. deltagelse i
Københavnsmesterskabet, som

jeg spillede med i første gang 1976,
hvor Eric Brøndum lidt overra-
skende vandt. Sidst jeg deltog var i
1999, hvor jeg blev nummer to efter
min gode ven Ole Jakobsen. Den-
gang spillede man altid med de tra-
ditionelle ni runder og 10 deltagere
over tre weekender. Jeg vandt for øv-
rigt i 1980 og 1985, så dette var mit

tredje mesterskab, i min fødeby så-
gar.
Min klub BSF var arrangør, og

vore to primusmotorer, formand
Carsten Petersen og Jacob Carsten-
sen, arrangerede turneringen fint; de
har jo i årevis stået for både danske
og internationale turneringer, og det
kanman altid nyde godt af. IM Jacob
Carstensen er jo ellers selv en meget
stærk spiller, men han er pt. lige så
meget arrangør, dommer og skakpo-
litiker i KSU-regi.

At spille syv runder på fire dage er en
strålende idé, og faktisk kører de fle-
ste turneringer efterhånden med
dette dobbeltrunde-system, hvor
man typisk spiller to til fire dobbel-
trunder. En rigtig god idé var det at
spille ikke for tidligt fra kl. 11. Jeg
selv har jo efterhånden vænnet mig
til disse intensive hårde turneringer
og debuterede i Malmö Open alle-
rede i 1979, hvor man som bekendt
starter fredag aften med tre hurtig-
partier og så kører dobbeltrunder

Carsten Høi er med sine 65 år den hidtil ældste vinder af KM. På vej til mesterskabet slog han blandt andre Oscar Koch-Müller,
Præstø (med ryggen til). Foto: Jesper Simonsen.

August Jalving fra Skak for sjov (årgang 2012) opnåede tre point.
Foto: Jesper Simonsen.
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26… e5!
Gendrivelsen af hvids angrebsspil!
27. fxe5 Te6!
Butikslukning, for 28.Txg6 Txg6

29. e6+ Txe6 30. Dxf5+ Kg8! osv.
28. bxa3 Dxc3 29. Th4 Ta8 30.

Te3 Db2+ 31. Te2 Dc1 32. Te3 Tc8 33.
Kf3 Tc2 34. Th2 Df1+ 35. Kg3 f4+
36. Opgivet.
0-1.

Et fint parti af Mogens, og han stod
også til gevinst modManosri i runde

5, men fejlede. Fra runde 5 fik man
nogle spændende møder. Her Hau-
bros gevinst mod Vasli:

Martin Haubro (2399)
Aref Vasli (2379)
Spansk / C60

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sge7
En specialvariant, som også Bent

Larsen benyttede af og til.
4. 0-0 d6
Aref havde allerede her flere mu-

ligheder i denne fleksible variant, fx
4... g6 eller det interessante 4... Sg6!?,
som spillet i Jens Kristiansen – Bent
Larsen, Esbjerg 1978.
5. c3 a6 6. La4 g6
Og her igen 6... Sg6.
7. d4 Ld7 8. Le3
Også 8.d5 samt c4 var godt.
8... Lg7 9. Sbd2 0-0 10. Te1 Kh8
Ikke computerens første valg,men

et træk der viser, at sort eventuelt vil
være aggressiv på kongefløjen med
f7-f5 og placere kongenmere sikkert,

som i Kongeindisk.
11. Lb3 h6
Forståeligt for at tage feltet g5 fra

hvid, men 11... f5 var muligt.
12. dxe5 dxe5 13. De2 De8?!
Bedre 13… b6!
14. Lc5 b6 15. La3 Sa5 16. Lc2 Le6
16… Lb5!?
17. Ld3! g5
Sort ofrer a6 for at komme til

modangreb.
18. Lxa6 Tg8?
En grov fejl!

19. Lxe7?
Efter 19. Sxg5! har hvid afgørende

fordel.
19... Dxe7 20. Sf1!
Men stadig klar fordel til hvid

med bonde mere og bundsolid stil-
ling.
20... c6 21. Ld3 Sb7 22. Lc4 Sd6
Sort skulle nok have beholdt løbe-

ren med 22... Ld7.
23. Lxe6 Dxe6 24. a3 Lf6
24… g4!?
25. Sg3 g4 26. Sd2 Tg5
Sort søger desperat spil,menMar-

tin står til gevinst og fortsætter Kar-
pov-agtigt!
27. Tad1 h5 28. De3 b5 29. Sf5!
Godt spillet. Hvid står positionelt

til gevinst.
29... Sxf5 30. exf5 Dxf5
Heller ikke 30... Txf5 31. Dh6+

Kg8 32. Se4 var godt nok til remis-
chancer for sort.
31. Se4

En fryd for øjet. Hvid dominerer
stillingen.
31... Tg6 32. Td6
Bedre vist 32. Dc5.
32... Lh4
Og her 32... Lg7.
33. T1d1?
33. Dc5!
33... Te8 34. Td7 Kg7 35.g3 Le7

36. De2 De6
Efter 36... h4 med idéen h3 ville

sort være med igen!
37. De3 Kg8
37... h4!
38. Sc5?! Dc4??
Efter 38... Df5 er sort ok. Der har

været tidnød.
39. Sa6??
Begge spillere overser 39. Txe7!

samt b3! med gevinst.
39... Lg5 40. Dc5?
40. De1 var nødvendigt.
40... De2!
Slaget er vendt, og sort har nu

fremragende muligheder.
41. Sc7 Te7
Godt også 41... Tc8.
42. Td8+ Kh7 43. Db6? Dxb2?
Efter 43... h4! har sort gevinststil-

ling og truer blandt andet h3 og Df3.
Nu undslipper hvid!
44. Db8! Lf6 45. Se8 Txe8?
Sort stod lige efter 45... Lh8!
46. Txe8 Dxc3 47. Dc7 Db3 48. Tf1

Lg7 49. Dd7 Df3 50. Te7 Kg8 51.
De8+ Lf8 52. Txe5 Dxa3?
Igen burde sort have spillet 52...

h4!
53. Txh5 Dd3 54. Tc5 Df3 55. Tfc1

Tf6
Bedre 55... Td6! med trusler!
56. Tg5+ Kh7 57. Tf1 Lg7 58. Dc8

Tg6 59. Tf5 Db3 60. Tf4 De6 61.
Dxe6! fxe6 62. f3?
Afgørende er 62. Tf7 samt et hur-

tigt angreb mod c-bonden med
begge hvide tårne.

62... gxf3?
Bedre direkte 62... c5!
63. T1xf3 c5
Slet ikke sjovt at kigge på de bøn-

der, når klokken er ved at blive
mange.Martin holder hovedet koldt.
64. Tf7 Kg8?
Et skidt felt på grundrækken for

kongen, så han skulle have været
fremad med 64... Kh6! og chancer.
65. Kf1 c4
Bedre 65... b4.
66. Tb7 Tg5 67. h4 Td5 68. Tff7

Lf8 69. Tfc7 e5 70. Ke2 e4 71. Tc8
Tf5 72. Ke3 Tf3+ 73. Kxe4 Tf1 74.
Txb5, opgivet.
Et parti med fejl, men sikke en

kompliceret kamp!
1-0.

6. runde frembragte flere dramaer:

Carsten Høi (2343)
Martin Haubro (2399)
Dronningindisk / E14

1. Sf3 d5 2. e3 Sf6 3. c4 e6 4. d4 b6
5. Sc3 Lb7 6. cxd5
Her er andre muligheder selvføl-

gelig: 6. Ld3, 6. b3 eller computerens
6. Da4+.
6... exd5 7. Ld3 a6
Fratager hvid feltet b5.
8. 0-0 Ld6 9. Se5!

God klassisk skak! Jeg har blandt an-
dre studeret Pillsbury, og dette er
netop en ”Pillsburyspringer”.
9... 0-0 10. f4
Tematisk og nu bør sort spille 10...

c5!
10... Sbd7
Martin brød sig ikke om 10... c5

11. g4!?, hvilket jeg ikke ville have
spillet,men det er også computerens
valg!
11. Df3 b5 12. Dh3
Martin havde allerede brugt for

meget tid, og nu regnede jeg med
12... Sb6 13. a4 med uklart spil, men
sort skulle stå godt efter 13... b4 14.
a5 Lc8 osv.
12... De7??
Nicolai Kistrup kiggede påmig fra

brættet ved siden af, da jeg begyndte
at ryste på hovedet!

13. Sxd7, opgivet.
Martin har en god psyke, og dette

var blot et bump på vejen, og han

Mogens Thuesen smiler ræveagtigt. Foto: Jesper Simonsen.
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vandt i 7. og sidste runde.
1-0.

Jeg ser stort potentiale i Nicolai Ki-
strup, der spiller en gedigen positio-
nel skak. Her mod en moden herre
fra BSF:

Nicolai Kistrup (2316)
Mogens Thuesen (2160)
Katalansk / E04

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 e6 4. g3!
The modern approach! De unge

satser ikke på et Pillsbury-attack og
matangreb fra de gamle wienercafé-
ers tid! Godt Nicolai!
4… Sf6 5. Lg2 dxc4 6. 0-0 Sbd7
Efter 6… b5 har hvid 7. b3 osv.

med initiativ for bonden.
7. a4 b6 8. Sfd2 La6 9. Sa3
Bedre bare 9. Lxc6.
9… Tc8?!
Og her 9… Lxa3 samt 10… 0-0

med godt spil.
10. Sdxc4 b5? 11. Se5
Computeren foreslår 11. axb5

cxb5 12. Sc2 med fordel.
11... Sxe5 12. dxe5 Dxd1 13. Txd1

b4 14. exf6 bxa3 15. Lg5!

15... Lb7
Så du den smukke variant: 15...

axb2 16. Lxc6+ Txc6 17. Td8+!! og
vinder?
16. bxa3 h6 17. Le3 gxf6 18. Tab1

La8 19. Lxa7 Lxa3 20. Td3 Le7 21. a5
0-0 22. Td7 Tfe8 23. a6 Lf8 24. Lf3!
c5 25. Lb7! Tcd8 26. Tbd1 Txd7 27.
Txd7 c4 28. Tc7 Ld6 29. Txc4 Kf8

30. Tc8!
So simple!
30… Txc8 31. Lxc8 Ld5 32. Lb7

Lc4 33. Le3, opgivet.
Stilrent.
1-0.

Et andet vigtigt topopgør fra 6.
runde var mellem to af Københavns
unge topspillere:

Mikkel Manosri Jacobsen (2240)
Viktor Haarmark Nielsen (2267)
Dronningindisk / E14

1. Sf3 d5 2. e3 Sf6 3. c4 e6 4. d4 Le7
5. b3 0-0 6. Ld3 b6 7. 0-0 Lb7 8. Lb2
Sbd7 9. De2 Se4
Udmærket var også 9... c5.
10. Td1 f5 11. a4?! a5 12. Se1
Manosri spiller lidt mystisk her-

omkring, men hans stil er meget tak-
tisk.
12... Ld6 13. Sd2 Tf6
Truer med det klassiske løberoffer

på h2.
14. Sf1 Th6 15. Sf3 g5 16. Se5
Som i en Stonewall har hvid nu ri-

melig god kontrol, og stillingen er
lige.
16... g4 17. cxd5 Lxd5 18. Sxg4
Som sagt slår Manosri taktisk

hårdt, når chancen byder sig!
18... fxg4 19. Lxe4 Lxe4 20.

Dxg4+ Lg6 21. Dxe6+

Og ifølge computeren er stillingen
lige!
21... Kf8 22. e4 De8 23. Dxe8+

Txe8 24. Lc1 Th4 25. f3

25... Lxe4!
En god praktisk løsning, og selv

om hvid fører med en bonde, står
sort aktivt og er bedre mobiliseret.
26. fxe4 Thxe4 27. Lh6+
Computeren foretrækker det

svære træk 27. Td3. I det hele taget
synes hvids stilling noget svær at
spille trods plusbonden.
27... Kf7 28. Sg3 Th4?!
Måske en satsning fra Viktor. Stil-

lingen er helt lige efter 28... Lxg3.
29. Sf5 The4 30. Sxd6+ cxd6 31.

Tac1
Også 31. Td3 med hvid fordel var

godt.
31... Kg6 32. Tc7?!
Syvende række lokker, men 32.

Tc6! i stedet ville give klar fordel, fx
32... T8e6 33. d5 Tf6 34. Lc1 Se5 35.
Tc3. Der er merbonde og en mere
aktiv stilling end i partiet. Tekniske
vanskeligheder var der dog stadig-
væk.
32... Sf6 33. Lc1 Sg4 34. g3?
Der var stadig hvid fordel med 34.

Tf1!
34... Te2
Denne stilling skulle være lige,

men i praktisk spil er det yderst
svært for hvid. Og når tidnøden

nærmer sig ...
35. Td2 Sxh2 36. Txe2 Txe2 37.

Lf4 Sf3+ 38. Kf1 Tb2 39. Tc6 Txb3
40. Kf2 Kf5 41. Txd6 Sh2 42. Kg2
Sikrere var 42. Ke2.
42... Tb2+ 43. Kh3 Sf3 44. Td5+

Ke4

45. Td8??
Efter 45. Th5 er stillingen stadig-

væk i balance, men det er svært, når

Den tidligere juniordanmarksmester Nicolai Kistrup var med i førerfeltet.
Foto: Jesper Simonsen.

Forrest Martin Haubro (tv.) og Mikkel Manosri Jacobsen, Mogens Thuesen og Aref Vasli var hele tiden med i toppen.
Foto: Jesper Simonsen.
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tårn og springer arbejder så godt
sammen som her.
45... Th2+ 46. Kg4 h5 mat!
Et flot kampparti.
1-0.

Sidste runde

Stillingen i toppen efter 6. runde: 1-
2. Høi og Haarmark 5. 3-5. Vasli,
Haubro og Kistrup 4½.
Min gode ven Kaare Vissing

Andersen fra Nørrebro mener, at jeg
er specielt god i sidsterunde-partier,
hvor jeg kan nå en førsteplads. Når
jeg tænker tilbage på mine mange,
mange turneringer, erindrer jeg nu
også mange “dumme” sidste runder,
men altid rart at blive rost!

Aref Vesli (2379)
Carsten Høi (2343)
Pirc / B07

Aref spiller også i BSF, og jeg kender
ham rigtigt godt, blandt andet har
jeg tabt en del partier til ham ved
vore 1. holds-lynturneringer de se-
neste par år. Til sagen ...
1. e4 d6 2. d4 g6 3. c3 Sf6 4. Ld3

Lg7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 Sc6 7. h3
7. Te1 er også godt. Hvids system

mod Pirc har været ret populært på
grund af dets soliditet og er blandt
andre spillet af Sune Berg Hansen.
7... e5 8. Lg5 h6 9. Le3 Te8
Computeren er ikke udelt begej-

stret, og når sort i den slags stillinger
spiller Te8, anbefaler man at lukke og

gå over til Kongeindisk-agtige møn-
stre.
10. d5 Se7 11. c4 Sh5
Jeg holder af springeren på f4, og

hvis hvid slår den, får jeg hans sort-
feltede!
12. Sc3 Sf4 13. Lc2 g5 14. Se1
Computerens førstevalg her er 14.

Sh2.
14... S7g6
Jeg holder af sådanne strukturer

med blikket stift rettet mod hvids
kongestilling. Men jeg har også en
tendens til at overvurdere angrebet.
15. f3 h5 16. Dd2 Lh6
En anden idé var 16... Kh8 og Tg8.

Aref Vasli havde chancen for en delt førsteplads helt frem til sidste runde. Foto: Jesper Simonsen.

17. Kf2?
En fejl, så bedre fx 17. Kh2. Jeg

kom næsten straks med:
17... g4 18. Th1
Nødvendigt.
18... Dh4+ 19. g3 Sxh3+ 20. Kg2

Lxe3 21. Dxe3 Df6
Computeren foretrækker 21...

De7.
22. Sd3

22... gxf3+?
Smider fordelen væk efter det vel-

lykkede stormløb i starten! 22... Dg7
og Tf8 var en god plan.
23. Dxf3 Dxf3+ 24. Kxf3 Kg7?!

25. Ke3?
Aref skulle spille 25. Kg2! og vinde

bonden tilbage med lille fordel og
behagelig stilling. Det ville have
straffet sort for den store fejl i træk
22.Nu er sort ovenpå igenmedmer-
bonden.
25... a6
Forhindrer et Sb5.
26. c5 Lg4 27. Ld1 Tf8?!
Bedre 27... Se7!
28. Lxg4 hxg4 29. Taf1

29... Se7!
Endelig. Nu har sort en klar plan

med f7-f5 og en dejlig merbonde.

30. cxd6 cxd6 31. Sf2 Sxf2 32.
Txf2 f5 33. Th5?
En fejl i en svær stilling. Compu-

teren angiver rimelige forsvarschan-
cer med 33. Ke2!. Ikke let at se!
33... Kg6 34. T2h2 f4+ 35. Kf2

Sg8!
En afgørende springermanøvre,

hvorefter hvids bastioner vil falde
sammen i længden.
36. Th7 Sf6 37. Txb7 Tab8!
Min første tanke var ellers 37...

Th8. Men dette er naturligvis meget
stærkere – væk med det aktive af
hvids to tårne.
38. Txb8 Txb8 39. Kg1
For 39. b3 Tc8! er straks slut.
39... Sh5
Computeren foretrækker “det

æstetisk uskønne”, synes jeg, 39...
fxg3, der også vinder hurtigt.
40. gxf4 exf4 41. Te2 f3 42. Td2

g3 43. e5 Sf4 44. Opgivet.
0-1.
Det var lige præcis nok, da Haar-

mark og Kistrup spillede remis.
Tak til min klub Brønshøj for en

flot turnering, og jeg er naturligvis
klar til KM igen næste år!

KM 2022 og Brønshøj Lang Weekend 2022
Slutstilling, syv runder, 40 deltagere

1. GM Carsten Høi, Brønshøj, 6.

2-3. IM Martin Haubro, BMS, 5½.

2-3. FM Viktor Haarmark Nielsen, Øbro, 5½.

4-5. FM Nicolai Kistrup, Caïssa Gladsaxe, 5.

4-5. Peter Thorsbro, Furesø, 5.

6-9. FM Aref Vasli, Brønshøj, 4½.

6-9. FMMikkel Manosri Jacobsen, BMS, 4½.

6-9. Paulius Meskenas, Køge, 4½.

6-9. WFM LouiseWinther Fredericia, Gentofte, 4½.
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1.
Andrey Esipenko (2714)
Jorden Van Foreest (2702)
Wijk aan Zee 2022

45. Tf3!
45. h4? tillader 45... Dg3+.
45... Dxc5 46. h4!
46. Tg3? er upræcist pga. 46... Dd6

47. h4 Df6 =. I stedet er hvid nødt til
at tage dronningslutspillet efter 47.
Txg6 Dxg6 48. Dxe5 Kg8, hvor der
også er stor sandsynlighed for remis.
46... h5 47. Tg3
Bindingen af sorts tårn er afgø-

rende.
47... Dd6 48. Tg5
Sort er lagt i benlås, og hvid vil

vinde begge bønder på 5. række.
48... Dc6 49. g3 Da6 50. Kh3 Dc6

51. Txh5+ Kg8 52. Dxe5 og 1-0 efter
60 træk.

2.
Samuel Shankland (2708)
Sergej Karjakin (2743)
Wijk aan Zee 2022

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3 c5
5. d5 b5 6. e4 d6 7. Ld2 a6 8. a4
bxc4 9. Lxc4 Sbd7 10. dxe6 fxe6 11.
Lxe6 Se5 12. Lxc8 Dxc8 13. Lf4 c4

14. Lxe5 dxe5 15. Sh3 Lc5 16. De2
Tb8 17. Sf2 Db7 18. 0-0 Dxb2

Hvid finder et stærkt langsigtet offi-
cersoffer – uden tvivl havde han ana-
lyseret lignende stillinger hjemme-
fra:
19. Dxc4! Lxf2+ 20. Kh1!
20. Txf2?? Dxa1+ 21. Tf1 Da3. I

denne stilling har hvid ingen kom-
pensation for et tårn.
I stedet bevarer hvid et ekstra sæt

tårne for at kunne angribe sorts ud-
satte konge i centrum.
20... Db3
20... Db4 er computerens fore-

trukne, som giver hvid et teknisk
vundet slutspil efter 21. Dxb4 Txb4
22. Txf2.
21. Dc7! Db6
21... 0-0 22. Tab1 vinder for hvid.
22. Dxe5+ Kf7 23. Sd5!
Hvid smeder, mens jernet er

varmt – og sorts dronning stadig er
bundet til forsvaret af løberen på f2.
23... Sxd5 24. Dxd5+ Ke7 25.

De5+ Kf7 26. Tac1
Sort opgav da tårnskakken på c7

er ustoppelig. 26... Tbc8 taber til 27.
Txc8 Txc8 28. Df5+.
1-0.

3.
José Raoul Capablanca
Juan Corzo y Principe
Havanna 1901

Den enkleste måde at holde remis på
er 29... Se4! Enklest fordi det er en
forcerende fortsættelse, men også
fordi det er hvid, der skal passe på i
bondeslutspillet. 30.Lxe4 (hvid bør
simplificere med 30. Kxg4 Sf2+) 30...
dxe4 31. Kxg4 (31. Kxe4 fører til en
lignende stilling) 31... Ke6 32. Kf4
(32. c4 e3) 32... e3 33. Kxe3 Kf5 34.
c4 Kxg5 35. Ke4 Kf6. Dette er remis
ved korrekt spil, men det er hvid,
som her skal finde 36. b3!! som ene-
ste træk der holder.
29... Kf7! holder også remis, men

sort skal endnu spille adskillige træk,
inden stillingen er sikker. 30. Kxg4
Sb5! (derimod er 30... Kg7? 31. Kf4
Sf7 ikke et fort: 32. c4 dxc4 33. Lxc4
Sd6 34. Lb3, og hvid bryder ind via
e5.) 31. c3 Sc7, springeren stræber
mod e6. 32. Kf4 Se6+ 33. Ke5 Ke7!
Holder hvids konge ude og sikrer af-
bytning af g-bønderne. Med alle
bønder på dronningfløjen har sort
ingen problemer. I stedet er 33...
Sxg5?! 34. Kd6! ubehageligt trods
merbonden, da hvids konge har ret-
ning mod dronningfløjen.

Partiet fortsatte i stedet med:
29... Sf5?
30. Kxg4 Sxd4 31. Lxg6

Denne stilling er vundet for hvid,
som snart kan sætte princippet om
to svækkelser i værk. g5-bonden er
en svækkelse for sort, og hvid mang-
ler ikke angrebsmål på dronningflø-
jen. Sorts problem er at bondemajo-
riteten 4 mod 3 ikke kan bruges ak-
tivt, hvilket bliver klart om endnu en
håndfuld træk:
31... c5 32. Kh5 Se6 33. Kh6 Kf8

34. Lf5 Sg7 35. Lc8 b6 36. g6 d4
36... c4 37. c3 er værre.
37. b3 Kg8
37... b5 38. La6 c4 39. bxc4 og hvid

vinder.
38. a4!

I denne stilling er hvids løber per-
fekt, idet den nemt kan dække c2 og
g6 samt dominere sorts springer.
Svækkelse nr. 2 er a7-bonden, som
hvids konge kan tage sig af.

38... Kf8 39. Lg4 Se8 40. Kh7 Sg7
41. Kh6 Se8 42. Le2 Sg7 43. Lc4 Se8
44. Kg5 Ke7 45. Kf5 Sg7+
45... Kd6 46. Lf7.
46. Ke5 Sh5 47. Le2 Sg7 48. Kd5

Se8 49. Kc6 Sg7 50. Kb7 Kd6 51.
Kxa7 Kc7 52. Ka6 Se8 53. Lf3 Sg7
54. Ld5 Se8 55. Lf7 Sg7 56. Kb5 Sf5
57. a5 Sd6+
57... bxa5 58. Kxc5.
58. Ka6 bxa5 59. g7, opgivet.
Stærkt spillet af Capablanca, da

han først var ovenpå.
1-0.

4.
Jurij Averbakh
Vasilij Panov
Moskva 1950 (analyse)

Der er to måder at vinde diagram-
stillingen på – en positionel og en
taktisk. Den positionelle er den enk-
leste, da hvid kan udføre sin plan
uden nævneværdig modstand fra
sort.
70. Se4!
Springeren er på vej til f5. En an-

den rute end e4–g3–f5 var g4–e3–f5.
Her er den taktiske løsning: 70.

Sg8+ Kd7 71. Kf6!? e4 72. Kf7 e3 73.
Kxf8 (73. Sf6+ Kd8 74. Kxf8 leder til
trækomstilling) 73... e2 74. Sf6+
Kd8! 75. g7 e1D 76. Kf7! Dette skulle
hvid naturligvis have set i forvejen.
(76. g8D?? De7! er mat.) 76... De7+
77.Kg6. Sort er løbet tør for skakker,
hvid forvandler i næste træk og vil
være foran med en springer.

70... Lg7 71. Sg3 Lf8 72. Ke4
Springeren kommer til f5 med af-

gørende effekt.
72... Kf6 73. Sf5 Kg5 74. g7 Lxg7

75. Sxg7 Kg4 76. Se8 Kxh5 77. Sxd6
Kg4 78. Sf5 h5 79. d6.
1-0.

5.
Sergej Karjakin (2743)
Santosh Vidit (2727)
Wijk aan Zee 2022

55. Ld3!
Starten på en logisk manøvre, der

skal bringe løberen til g4. Herfra vil
den dække f5 og stoppe h-bonden,
hvorefter hvids konge kan begive sig
mod dronningfløjen.
55... Ke5 56. Lf1! Kf6
Sort kan ikke foretage sig noget

aktivt: 56... Kxf5 57. Lh3+ eller 56...
Lxf5 57. Lh3.
57. Lh3 Ld7 58. Lg4
Første del af planen er udført, nu

kommer kongen ind.
58... Lc8 59. Kg2 Ld7 60. Kf2 Lc8

61. Ke3 Ld7 62. Kd4 Lc8 63. Kc5 Kf7
64. Kb6, opgivet.
1-0.

I startstillingen er der en alternativ
gevinstplan: 55. Kh3 Ke5 56. Kg4 Kf6
57. f4! gxf4 58. Kxh4 Sort vil også
tabe f4-bonden, hvorefter hvid er to
bønder oppe med en klar gevinst-
stilling. 58... Ke5 (58... f3 59. Kg3) 59.
Kg5 f3 60. f6 f2 61. Lg2.

FIND PLANEN!
Løsninger til opgaver side 46
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6.
Erwin L’Ami (2622)
Jiner Zhu (2478)
Wijk aan Zee 2022

36. h5! Dc5
36... gxh5? 37. Sh4 giver hvid nem

adgang til de hvide felter: 37... Dc5
38. Sf5+ Kf8 39. De2! Hvid undgår
igen dronningafbytning og kan stille
og roligt forberede et afgørende an-
greb mod sorts konge. Der er des-
uden svækkelser på b4, f6 og h6.
37. De2! g5 38. Sh2 f5
Desperat, men forståeligt at sort

søger modspil for enhver pris. 38...
Dc3 39. Db5 Ld4 40. Dd7+ Kf8 41.
Sg4 viser, at b3 ikke er et angrebsmål,
som hvid bør bekymre sig om.

39. exf5 Dd5+ 40. f3 Dd4 41. Kh3
Her står kongen sikkert, og hvid

kan nu vende sig mod den sorte
konge.
41... Da1 42. Dc4, opgivet.
1-0.

Af Per Andreasen

De sidste to år er turneringen ble-
vet spillet i Løgumkloster i Søn-

derjylland. Alle spillerne boede på
spillestedet, og det kan selvfølgelig
noget; sådan rent socialt. I år var
konceptet anderledes. Spillestedet
blev henlagt til Aalborg. De fleste af
deltagerne var fra Nordjylland og
boede hjemme. Derfor var det so-
ciale ikke i højsædet. Selve spilleste-
det var Aalborg Skakforenings glim-
rende lokaler på Teknisk Gymna-
sium tæt på havnefronten i Aalborg.
Hvis man ikke kunne holde ud at se
på den stilling man nu havde på
brættet, så kunne man fra lokalerne
i stedet nyde den fantastiske udsigt
over Limfjorden.

Aalborg er som bekendt en fanta-
stisk flot by, og mange af deltagerne
nød at gå tur langs vandet. Aalborg

er jo også kendt for de mange gode
værtshuse og billige spisesteder, og
det kom også spillerne til gode. Da-
gen efter 1. runde var der reception
på rådhuset med kaffe og kage samt
rundvisning i de smukke lokaler.
Arrangøren var Aalborg Skakfor-

ening med Bjarne Sønderstrup i
spidsen. Det borger jo for den sæd-
vanlige kvalitet, og der var da heller
ingen problemer undervejs. Live-
brætter fra næsten alle partier, gode
spilleforhold og perfekte brætter og
brikker. Det kunne lyde som en selv-
følgelighed, men det er det bestemt
ikke alle steder. På disse kanter er
forholdene i orden.
Som sædvanlig blev der spillet i to

grupper, +50 og +65. Min helt per-
sonlige holdning er, at +50-gruppen
er noget pjat, og det har jeg ofte sagt
offentligt de sidste mange år. Jeg sy-
nes ikke, at man kan kaldes for “se-
nior”, blot fordi man er blevet 50 år.

Man er senior, når man bliver 65, så
er man blevet noget gammel, måske
holdt op på arbejdsmarkedet, og
spillestyrken er kraftigt dalende. De
to grupper burde derfor hedde +65
og +75!
+50-gruppen blev vundet af Stor-

mester Henrik Danielsen, Island,
med 7/7. Danmarksmester blev
Sandi Stojanovski med 6/7. Der var
10 deltagere.

I +65 gruppen var der 38 deltagere.
Favoritterne var de lokale (meget fal-
mende) stjerner samt københav-
nerneMogens Thuesen, Brønshøj og
Tom Skovgaard, BMS.
Det var første gang, jeg selv deltog

i en seniorturnering og i øvrigt ca. 10
år siden, jeg sidst havde deltaget i en
turnering, hvor der spilles hver dag.
Det er jo hårdt!
Mogens Thuesen og jeg lagde

hårdt fra land og vandt begge sikkert

Senior-DM 2022

Aalborg Skakforening sørgede for et flot arrangement. 10 spillere deltog i +50, mens hele
38 spillere kæmpede ommesterskabet for +65.

Per Andreasen fra Nørresundby skriver om turneringen.

Når spillet var ovre, kunne deltagerne nyde udsigten over Limfjorden. Foto: Tom Skovgaard.

Lad den blive den første
af mange

Af Jan Løfberg

Det er nu ikke fordi, det vrimler
med selvbiografier skrevet af

danske skakspillere. Alle skakspillere
bør naturligvis kende Jens Enevold-
sens ”30 år ved skakbrættet” – den
bedste af de par håndfulde, der er
skrevet af danske skakspillere. Et
sjældent skud i kategorien er netop
kommet fra Hans Endrup Jacobsen,
navnkundig formand hos de danske
sølvvindere fra Hillerød Skakklub.
”Gode Træk” læner sig op ad den

stolte tradition, vi har herhjemme:
skaklitteratur af høj kvalitet. Som
Jens Enevoldsen ekvilibristisk gjorde
det i ”30 år”, blander Endrup be-
hændigt skaklivet med privatlivet.
Der er beretninger om opvækst, ud-
dannelse, job, kernefamilie, politik,
investeringseventyr, turistrejser og
meget mere. Særlig interessant er hi-
storien om Endrups involvering i et
kommanditselskab, der havde en
forretningsejendom i Nykøbing Fal-
ster. En farefuld færd, som dog endte
godt.

Som titlen antyder, er der selvklart
enmasse skak i bogen.De fleste træk
er fra hovedpersonens egen hånd.
Endrup fortæller om sin skaklige
rejse fra Sønderjylland til Køben-
havn, Amager, Vestegnen, Århus og
Hillerød. Det er særligt i det nords-
jællandske område, at Endrup har
udfoldet sig som en stabil og visio-
nær formand for Hillerød Skakklub,
der er vokset til at blive en af landets
største og stærkeste klubber. Forfat-
teren fortæller om både op- og ned-
ture i sit skakpolitiske virke. Blandt
andet er det hans erfaring, at klub-
fusioner sjældent fører noget godt
med sig. Det vil mange sikkert til-
slutte sig. Endrups pointe er, at
mange fusionsklubber glemmer, at
andelen af aktive organisationsfolk
halveres, når fusionen er effektueret.
Én bestyrelse i stedet for to!
”Gode Træk” får en placering

blandt de bøger på min boghylde,
som jeg jævnligt vil vende tilbage til.
Hvad var lige det fornuftige, Endrup
skrev om den sag?
De fleste skakspillere vil med ga-

ranti føle sig godt underholdt i End-
rups selskab. Lad denne selvbiografi
blive den første af en række skrevet

af jævne skakspillere, der har noget
på hjerte. Så hermed en opfordring
til andre danske skakspillere om at
sætte sig til tastauret. Hans Endrup
har vist vejen!

Gode Træk
Hans Endrup Jacobsen
Forlaget Kahrius
181 sider, 200 kroner.

Boganmeldelse
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de første tre partier.Vores indbyrdes
parti i 4. runde blev remis efter hård
kamp. Den regerende danmarksme-
ster Jens Kølbæk vandt i denne
runde over Jørgen Jørgensen, og der-
med var Kølbæk også oppe på 3½
point. Kølbæk og Jørgensen – begge
76 år – har været nogle af de domi-
nerende spillere i nordjysk skak de
sidste 50-60 år!
I 5. runde bragte jeg mig alene i

spidsen med en gevinst over Svend
Aage Madsen, Randers. Der blev jeg
så resten af turneringen. I 6. runde
en hurtig remis med Kølbæk og i
sidste runde vandt jeg så over Peter
Mikkelsen, Skørping.

Jeg har ikke før mødt Peter Mikkel-
sen i langpartier. I hurtigskak har vi
til gengæld mødt hinanden mange
gange i det nordjyske, og vi skiftes til
at vinde. Peter er en stærk og snedig
spiller. Aftenen før sidste runde
mødte jeg Peter på spillestedet. Jeg
gjorde ham opmærksom på, at jeg
havde lagt runden og var kommet
frem til, at han og jeg skulle mødes i

sidste runde, og at en vinder havde
gode chancer for at blive danmarks-
mester. Peter kiggede på mig med et
fast blik og med et glimt i øjet, sagde
han:“Jeg kommer efter dig i morgen,
Per!”

Per Andreasen, Nørresundby
Peter Mikkelsen, Skørping

1. Sf3 d5 2. g3 c6 3. b3 Lg4 4. Lb2
Sd7 5. Lg2 e6 6. d3 h5?!
OK, der kom den så. Jeg var

endnu ikke så bange. Så længe der
står en springer på f3, går det vel ikke
helt galt.
7. Sbd2 Sgf6 8. h3 Lf5
Det træk var jeg glad for at se. Un-

der partiet vurderede jeg det som det
næstbedste. Slag på f3 ville være na-
turligt.
9. c4 Dc7?
Her står dronningen udsat. Bedre

var 9… Db6.
10. Tc1 a6
Ser også lidt suspekt ud. Jeg tror,

det blev spillet for at forhindre vari-
anten 10… Ld6? 11. cxd5 exd5 12.
Sd4! Lg6 13. Sb5 og aflivning af den
sorte løber på d6. Herefter ser de
hvide løbere gode ud.

11. 0-0 Le7 12. cxd5 exd5 13. e4!?
Jeg syntes, det så godt ud og spil-

lede det hurtigt. Jeg overvejede også
at spille springeren til h4 og den an-
den springer til f3 og videre til g5 el-
ler d4 med rigtig fin stilling.
13… dxe4 14. dxe4 Le6 15. Sd4?
Under partiet var jeg overbevist

om, at dette var det stærkeste træk.
Jeg får fat i løberen på e6, og den
sorte bondestilling ødelægges. Det
var en fejlvurdering. Bedre var det
at fortsætte udviklingen stille og ro-
ligt med dronningen til e2 og Tfd1.
Hvid står klart bedst.
15… 0-0-0?
Det var nu eller aldrig. 15… h4

skulle spilles.
16. Sxe6 fxe6 17. De2
Og her levede jeg stadig i den vild-

farelse, at hvid stod fantastisk. Jeg var
meget glad for mine løbere.
17… Sc5 18. e5 Sd5 19. Sc4 Sb4?

Igen kunne h4 forsøges. Min plan
var at spille 20. Sd6+ Lxd6 21. exd6
Dxd6 og så enten La3 eller Le5, og
jeg tænkte, at jeg ikke bliver mat lige
med det samme.
20. Sd6+?
Jeg tænkte længe over trækket og

mente, at efter 20… Lxd6 21. exd6
Dxd6 22. Lxg7 Thg8 23. Lf6 Tdf8 24.
Le5! har hvid igen kontrol over stil-
lingenmed en fantastisk løber på e5.
Hvid havde dog en endnu bedremu-
lighed, nemlig 20. Lc3! som foreslået
af Tom Skovgaard straks efter par-
tiet. Sort må spille 20… a5, men ef-
ter 21. a3 kollapser den sorte stilling.

Jeg så ikke 20. Lc3.
20… Txd6?
Tabstrækket, nu er det let for hvid.
21. exd6 Lxd6 22. Tfd1 h4
Nu kom den, men for sent.

23. Txc5
… og tæppe. Sort opgav. Efter

23… Lxc5 24. Dxe6+ Kb8 25. Le5! –
der var den igen – og sort mister da-
men. Så var jeg pludselig danmarks-
mester. Enmærkelig,men dejlig for-
nemmelse!
1-0.

Poul Erik Nørgaard Olesen, Nørre-
sundby – der bliver 80 år dette ef-
terår – spillede en meget fin turne-

ring. Havde han vundet et klart vun-
det tårnslutspil i næstsidste runde

modMogens Thuesen, så kunne han
være kommet helt frem i medalje-
rækken.
Tom Skovgaard, BMS, spillede

også en meget fin turnering med to
gevinster og fem remiser mod stærk
modstand.Under turneringen boede
Tom hos mig, og her i huset var vi
godt tilfredse med udbyttet i turne-
ringen, syv gevinster og syv remiser!
Turneringens to ældste deltagere,

JørnMoestrup (født 1935) og Børge
Pedersen (1936), sluttede lige under
toppen og viste begge imponerende
spillestyrke trods den fremskredne
alder!
Jeg vandt altså turneringen med 6

point af 7 mulige, og dermed var jeg
danmarksmester. Mogens Thuesen
blev nummer 2 med 5½ point og 3.
pladsen gik til Jens Kølbæk med 5
point og bedre korrektion end Poul
Erik Nørgaard Olesen også på 5
point.

Henrik Danielsen vandt med maksimumpoint. Foto: Aalborg Skf.Sandi Stojanovski vandt DM for +50. Foto: Aalborg Skf.

En tilfreds danmarksmester: Per Andreasen fra Nørresundby. Foto: Tom Skovgaard.

Per Andreasen
kommenterer
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Jonas Bjerre (2601)
Aydin Suleymanli (2525)
Indv. EM 2022
Dronningindisk / E15

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6
5. b3 Lb4+ 6. Ld2 Lxd2+ 7. Dxd2 d5
8. cxd5 exd5 9. De3+ De7 10. Dxe7+
Kxe7 11. Sc3 c5 12. dxc5 bxc5 13.
Se5 Lb7 14. Lg2 Sa6 15. 0-0-0 Sc7
16. Td2 Thd8 17. g4 h6 18. h4 g5 19.
e3 Td6 20. hxg5 hxg5 21. f4 Tg8 22.
f5 La8 23. Te1 Th8 24. e4 d4 25.
Sa4 Sa6 26. Sg6+ fxg6 27. e5 Td7
28. exf6+ Kf7 29. Lxa8 Txa8 30. Te6
Sb4 31. Th2 gxf5 32. gxf5 Kg8 33.
Kd2 Tc8
I et langt og kompliceret slutspil

har jeg opbygget en fordel. Efter en
taktisk variant endte vi i denne stil-
ling, som ser meget lovende ud for
mig, min dobbelte f-bonde er farlig,
og mine tårne er aktive. Jeg havde
forventet, at det ville være klart vun-
det for mig, men her mistede jeg
overblikket. I stedet for at forbedre
min fejlplacerede springer og samti-
dig forhindre hans modspil spillede
jeg – efter at have brugt det meste af
min resterende tid:

34. Te1?
Jeg var for fokuseret på sorts

konge og glemte at kigge på hele
brættet. Th1 og spil mod kongen er
urealistisk.
Efter 34. Sb2! ville sort være helt

chanceløs.
34... c4! 35. bxc4 Txc4 36. Th6

Tc2+ 37. Kd1 Tdc7

38. Te7!
Eneste farlige for sort, min konge

kan løbe ud af skakkerne, og sort
skal stadig være præcis.
38... Tc1+ 39. Ke2 d3+
39... T7c2+ var varianten, jeg

troede, han var nødt til at finde: 40.

Kf3 Tf1+ 41. Kg4 Tg1+ 42. Kh5
Th1+ 43. Kg6 Txh6+ 44. Kxh6 Sd5
med remis.
40. Kf3 Txe7 41. fxe7 Kf7 42. f6

Te1?
42...d2! holder også: 43. Sb2 Tc8

44. Ke2 Sd5 45. Sc4! (midterste di-
agram øverst). Jeg troede, at denne
stilling også ville være vundet for
mig, men 45... Ke6! er det eneste
træk, der kan stoppe Sd6 (både 45...
Sxf6? 46. Sd6+ Kg7 47. Txf6 og 45...
Txc4? 46. Th7+! Ke8 47. Th8+ vin-
der) 46. f7+ (46. Kxd2 Sxf6 47.
Txf6+ Kxe7 eller 46. Sxd2 Sxf6 47.
Se4 Kxe7 fulgt af Tc2+ er remis) 46...
Kxe7 med remis.
43. Th8 g4+ 44. Kg3!
44. Kxg4 Sd5! med en gaffel på f6;

44. Kg2 havde også været upræcist
44... d2 45. Sb2 (45. Sc3 Sd5! er
remis) 45... Sd3 46. Sd1 Sf4+ er nu
med skak: 47.Kg3 Sg6, og stillingen
ser helt uklar ud igen.
44... d2 45. Sb2
45. Sc3? Sd5!
45...Te3+ 46. Kf2 Te1 47. Tf8+

Kg6 48. Sd1
e8D kan ikke udsættes længere.
1-0.

VIND MED JONAS
I denne klumme analyserer GM Jonas Bjerre spændende og

interessante partier

Hvid trækker. Sort trækker. Sort trækker.
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En vigtig sejr, men Te1 var en fejl,
der blev lidt symptomatisk for tur-
neringen. Jeg lå længe godt,men for-
måede ikke at tage mine chancer i
resten af EM-turneringen og køre
mine gode stillinger hjem. Efter et
tab i 9. runde fra endnu en lovende
stilling, endte jeg på en skuffende +2
score. En lige ved og næsten turne-
ring, der aldrig helt blev til noget.
Lektien må være, at man skal tage
sine chancer for at klare det godt i
de hårde turneringer, fordi man ikke
får mange af dem!

Nikolaj Borge (2403)
Jonas Bjerre (2611)
DM 2022
Siciliansk / B90

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. h3 e5 7. Sde2 h5 8.
g3 Le6 9. Lg2 b5 10. 0-0
10. a4 b4 11. Sd5 Sxd5 12. exd5 Lf5

13. c3 bxc3 er sorts eneste mulighed
her.
10... Sbd7 11. a4 b4 12. Sd5 Sxd5

13. exd5 Lf5 14. c3 Tb8!
I forhold til varianten efter 10. a4

er ...Tb8 en ekstra mulighed, jeg har
i denne stilling. Det ser risikabelt ud
at bringe tårnet så langt frem uden
at være i nærheden af en rokade,
men hvids brikker er tilpas klodsede
til at tårnet kan forstyrre.
15. cxb4 Txb4 16. De1
Det kritiske træk. Hvis mit tårn

forlader 4. række kommer Sd4!
16... Db8 17. Ld2

17… Tc4!
17... Txb2 18. Sd4! Ld3 19. Sc6

Db7, hvid har mere end rigeligt med
kompensation for det fængslede
tårn.
18. b4
18. Tc1 Ld3 bindingen på springe-

ren er lidt akavet og vil tage nogle
træk at slippe ud af, i mellemtiden
kan jeg få udviklet og rokeret. Hvis
ikke hvid kommermed et aggressivt
forsøg, står jeg strategisk godt. 19.
Txc4 Lxc4 20. b4, fx. 20... Le7 21.
Dd1 0-0 22. Te1 Sf6 23. Sd4.
18... Le7 19. Sc1!
Hvids eneste idé er at få den sprin-

ger til c6!
19... 0-0 20. Sb3
20. De2 var alternativet for at

undgå kvalitetsofret, der kom i par-
tiet: 20... Tc2 (20... Tfc8 21. Sb3 Ld8
22. Tfc1 lige; og 20... Txb4!? er min-
dre overbevisende her, men spæn-
dende: 21. Lxb4 Dxb4 på trods af, at
a6 også hænger her, er der stadig nok
kompens til uklart spil! 22.Dxa6 Sc5)
21. Sb3 Dxb4 22. Dxh5 Dxb3
23.Dxf5 med lige spil.
20... Ld8!
Stopper Sa5, nu er ... Ld3 en trus-

sel.
20... Ld3? fanger igen tårnet, men

selv efter at jeg har rokeret, bliver
hvids spil på dronningfløjen for
stærkt: 21. Sa5 Tc7 22. Sc6 De8 23.
Dd1 Lxf1 24. Lxf1, bønderne er
meget farlige støttet af c6-springe-
ren.
21. De2 Txb4!
Ideen bag ... Ld8!
22. Lxb4 Dxb4
I praksis er det en super ubehage-

lig stilling at spille med hvid. Alle
mine brikker er gode, og det er svært
for hvid at komme op med nogen
plan, da min løber på f5 tager b1 fra
tårnene.
23. Sc1 Sc5 24. Dxh5 Lc2 25. Dg4

e4 26. Ta2
Det bedste forsøg var nok at

holde fast i bonden så længe som
muligt 26. a5 Lf6 27.Ta2 Dc4. Hvid
mangler en plan,mens jeg stadig kan
forbedre mine brikker.

26... Lxa4 27. Sd3?
Jeg havde på fornemmelsen, at Ni-

kolaj ville prøve Sd3. Det virker ikke
rigtig, men det var heller ikke let at
finde på andet: 27. Df4 besvares med
… Le7.
27... Sxd3 28. Lxe4 Lb5
28... Se5?? 29. Lh7+! var pointen.
29. Td1 Db3 30. Ta3
En distraktionsmanøvre som fri-

gør hvids dronning. Til gengæld
fører jeg nu med så mange brikker,
at jeg kan begynde at ofre tilbage. På
30. Dh5 vinder … f5.
30... Dxa3 31. Dh5 f5 32. Lxf5

Txf5 33. Dxf5 Db2 34. De6+ Kh8 35.
Txd3 Db1+ 36. Kh2 Dxd3 37. Dc8
Dxd5 38. Dxd8+ Kh7 39. Dh4+ Kg6
40. Dg4+ Kf7
En god og vigtig afslutning på et

ellers forfærdeligt danmarksmester-
skab rent skakligt for mit vedkom-
mende. Det hjælper altid meget at
vinde et godt parti i sidste runde, da
det er det, man husker bedst.
Ellers er der ikke andet at sige end

et stort tillykke til Martin Haubro
med titlen!
0-1.

Jonas Bjerre var længe med i toppen af
EM, men havde problemer med at
omsætte sine gunstige stillinger til
gevinster. Foto: ECU.

Skakkens
verdensmestre –
Kasparov

Garry Kasparov blev født den 13.
april 1963 i Baku, Aserbajdsjan,

og mangemener, at han er den stær-
keste skakspiller gennem skakhi-

storien. 13 er hans lykketal, og han
er da selvfølgelig også den 13. ver-
densmester i rækken. I april 2005 var
hans rating på 2812 den højeste på
FIDEs liste – og der havde han do-
mineret næsten uafbrudt i 20 år fra
1985 til 2005. I 1999 opnåede han
den indtil da højest registrerede
FIDE-rating (2852), som først blev
overgået af Magnus Carlsen i januar
2013.
Hans fødenavn var Harry Wein-

stein, men det ændrede han til Garry
Kasparov (taget efter hans mor, der
hed Kasparova til efternavn) som 12-
årig. Det hævdes også, at det skete på
opfordring af blandt andre Botvin-
nik, da man i Rusland mente, at der
var en forbandelse over de jødiske
”stein”-efternavne, og at skakspillere
med disse navne aldrig blev verdens-
mestre – eksempelvis Rubinstein,
Bronstein og angrebsgeniet Leonid
Stein, der døde som blot 38-årig.
Mange år senere udtalte Tal: ”Nu
spiller Kasparov så stærkt, at han
trygt kan spille under sit gamle
navn!”. Tal opdagede Garry for før-
ste gang til det sovjetiske mesterskab
og sagde selvfølgelig ikke nej til at
spille en lynskakmatch mod unge

Garry. Matchen endte 7-7, og Tal
sagde efterfølgende: ”Jeg har kun set
to sådanne spillere før på 15 år – Fis-
cher og Spasskij!”
Kasparovs forældre var begge in-

geniører, som nød at løse skakopga-
ver i avisen – og det var også på den
måde 5-årige Kasparov lærte at spille
skak. Familien bestod dog af flere
kreative hoveder også. Hans bedste-
farMoisejWeinstein var en kendt di-
rigent og komponist i Aserbajdsjan
og store dele af Kasparovs fars fami-
lie var musikere, så mon ikke det er
derfra Kasparovs kreative ideer på
brættet stammer?
Kasparov er særlig kendt for sine

hele 144VM-partier mod Karpov og
deres ageren i matcherne viste, hvor
forskellige de to var. Mens Karpov
sad roligt på stolen og studerede stil-
lingen, var Kasparov altid i bevæ-
gelse – skuldrene kørte op og ned, og
ansigtet, der konstant lavede grimas-
ser, mens han holdt øje med publi-
kum – Kasparov ville altid gerne
skabe noget ekstraordinært, og i
mange af hans partier findes spekta-
kulære ofre. Allerede som 22-årig
kunne han kåres til verdensmester
og som nævnt ovenfor dominerede

MAT
maskinen
vedMarie Frank-Nielsen

Matmaskinen hilser på Kasparov under OL i Tromsø i 2014, hvor Kasparov forsøgte
at blive præsident for FIDE – det lykkedes dog ikke, på trods af en massiv
kampagne der også fyldte byens gader.
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han skakverdenen lige til han gik på
tidlig pension i 2005.Han spiller dog
af og til med i turneringer, og der er
ingen tvivl om at hans iver efter at
vinde ikke er gået på pension.
Efter skakkarrieren har han enga-

geret sig i politik. Han er en skarp
kritiker af Ruslands præsident, Vla-
dimir Putin, som han beskylder for
at være en diktator. Kasparov har
som del af sit oprør mod Rusland
været med til at stifte den russiske
bevægelse ”Det Andet Rusland”.Han
har sågar siddet i fængsel – og her
besøgte Karpov ham – et stærkt sig-
nal om den gensidige respekt mel-
lem disse to. Derudover bruger han
tid på at holde foredrag om kunstig
intelligens, hvor han også fortæller
om sinematcher med skakcompute-
ren Deep Blue tilbage i 1996 og 1997.
I 1996 blev han den første verdens-
mester, der tabte et parti til en skak-
computer, og i 1997 tabte han som
den første verdensmester matchen
mod computeren. Endelig bruger
han tid i Kasparov Chess Founda-
tion og så har han sågar også trænet
Magnus Carlsen ved flere lejligheder.

Skaksøskende –
Robert og
Amanda
Denne gang skal vi møde Robert og
Amanda Skytte, der er børn af Torill
og ungdomslandstræner Rasmus
Skytte, altså en sand skakfamilie,
hvor lillesøster Amandas største
skakhelt er hendes storebror, som
hun er så heldig at kunne blive træ-
net af også.

Robert Skytte og Amanda Skytte
Rating: ca. 1650 og 0
Alder: 8 år og 5 år
Klub: Aarhus Skakklub/Skolerne

I kommer jo fra en rigtig skakfamilie,
hvor både jeres mor og far spiller skak.
Hvordan er det at være en skakfami-
lie?
Robert: Sjovt! Fordi så kan jeg

blive verdensmester i skak.
Amanda: Det er sjovt. Fordi så kan

vi lære at spille skak.
Er det sjovt at have en bror/søster

der spiller skak … hvorfor/hvorfor
ikke?
Robert: Ja! Fordi så kan jeg træne

hende, så hun også bliver bedre.
Amanda: Ja! Fordi så kan man

blive trænet, fordi min storebror er
god til at træne.

Hvorfor spiller I skak?
Robert: Fordi så kan jeg blive ver-

densmester i skak. Det er det spil,
hvor man tænker mest. Det er sjovt.
Det er megasjovt at bo på hotel med

far til turneringer og at træne på
Chessable.
Amanda: Fordi jeg kan lide det.
Hvordan bliver man god til skak?
Robert: Træne på Chessable og

mange taktikopgaver, fordi skak er
99 % taktik. Og så ser jeg også
mange af de godes partier for at lære,
hvordan de vinder. Jeg forsøger også
at finde fejl fra egne partier og træne
på dem.
Amanda: Af at træne.
Hvad er det sjoveste I har prøvet til

en skakturnering?
Robert: At vinde den!
Amanda: At få venner.
Hvad er det skøreste, der er sket i et

af jeres partier?
Robert: Da min modstander med

1500 i rating lavede et ulovligt træk,
og da jeg var to bønder bagud i et
simpelt slutspil, men min modstan-
der satte mig pat.
Amanda: Da min modstander

skulle have hjælp til at finde et sted
at flytte kongen hen hver gang, jeg
sagde skak.

Robert – du har jo været afsted til
internationale turneringer før – hvilke
og hvordan har det været?
Tre forskellige turneringer i Østrig

i sommerferien 2021,MalmøOpen i
Sverige lige inden jul og to turnerin-
ger i Tyskland omkring vinterferien
2022. I april spiller jeg EM for skole-
børn på Rhodos.
Det har været sjovt! Jeg kan ikke

altid forstå, hvad alle siger, men un-
der partierne gør det ikke så meget.

Hvis du skulle give et godt råd (el-
ler flere) til andre børn, der gerne vil
spille internationale turneringer, hvad
skulle det så være, Robert?
Min far hjælper meget med at

finde de turneringer, jeg skal spille –
så mit bedste råd vil være at de skal
spørge min far.

Robert – hvordan var det at være på
skaklejr?
Sjovt! Det sjoveste var nok kyks-

kakturneringen, hvor der var god
musik i helvede. Det eneste trælse,
var at skaklejren lukkede en dag for
tidligt pga. sygdom. Jeg er klar til

skaklejr igen i år!
Har I en favoritspiller?
Robert: Ja! Hikaru Nakamura.
Amanda: Robert.
Hvad er det bedste skakråd I har

fået?
Robert: Sæt farten ned!
Amanda: At true noget mod kon-

gen.
Hvad er skakspillere gode til udover

skak?
Robert: At tænke. Og matematik i

skolen er ret nemt.
Er der andre spil som I er gode til?
Robert: Fodbold og Klask.
Amanda: Rosa fra Rouladegade-

spillet.
Har I en favoritbrik?
Robert: Springer.
Amanda: Dronningen.
Hvad drømmer I om som skakspil-

lere?
Robert: At blive verdensmester!
Amanda: Har lyst til at blive me-

gagod, verdensmester!

Roberts kommenterede parti: I dette
parti skal vi se, hvordan Robert med
flot angrebsskak og god skakforstå-
else kører sejren hjem,mod en stærk
modstander:

Robert Skytte (1154)
Sven Uhlenbrock (1629)
Philidors Forsvar / C 41

1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. d4 Sf6 4. Sc3
Sbd7 5. Lc4 Le7 6. 0-0 0-0 7. h3 c6
8. a4 a5 9. Te1 exd4.
Philidor-Hanham.
10. Sxd4 Sb6 11. Lf1 d5 12. e5 Se8

13. Sce2 f6?
En fejl. Jeg havde kun kigget på

13… g6.
14. Sf4!
Fortsætter planen og tager kontrol

over e6-feltet.
14… Sc7?! 15. e6!
Fribønder skal fremad.
15… Se8

Kasparov har de hvide brikker
mod Topalov i et parti, som af
mange betegnes som det
smukkeste i skakhistorien.
Sort har lige spillet Td8-d2 for
at prøve at forsvare sin
stakkels konge, der er endt på
hvids banehalvdel. Kan du
finde hvids næste træk?

Løsning på side 00
Robert og Amanda har allerede vundet pokaler. Foto: Torill Skytte.

Robert drømmer om at blive verdensmester, så måske en dag vi kan se en verdens-
mester med rød-hvid krigsmaling? Foto: Marie Frank-Nielsen.



Matmaskinen • 6968 • Matmaskinen

16. Dh5!!
Truer afgørende med Ld3.
16… f5?
Blokerer d3- og h3-diagonalerne,

men er i slag.
17. Sxf5! Txf5!
Bedste chance.
18. Dxf5 Sf6 19. Ld3
Peger ned mod h7.
19… De8!? 20. Le3
Truer på b6.
20… g6 21. De5 Sc4 22. Lxc4

dxc4 23. Tad1
Alle mine brikker er aktive, og sort

står forfærdeligt.
23… b5
Sort opgav samtidigt.
1-0.

Battlecat’s
Corner
Når brikker bliver levende
begravet

Et af de sjoveste positionelle te-
maer, der findes, er når én eller

flere brikker bliver begravet levende
af sine egne eller modstanderens
bønder. Det er rigtig fedt, når det
lykkes for én selv at begrave mod-
standerens brikker på denne måde,
da man så i ro og mag kan spille en
stilling, hvor man i praksis spiller
med en ekstra officer. Omvendt er
det enormt ufedt selv at få sine brik-
ker spærret inde, da man sidder helt
hjælpeløs og må se til, mens mod-
standeren i ro og mag kan manøv-
rere rundt, indtil han beslutter sig
for at sætte dødsstødet ind.
Den følgende stilling er en meget

god demonstration af dette tema,
selvom hvid af uforklarlige årsager
lod sorts brikker slippe fri med det
samme:

Pavel Smirnov
Gadir Guseinov

Sort springer er begravet levende på
b8, uden nogen chance for at kunne
deltage i spillet igen. Hvad værre er,
så truer hvidmed at bryde afgørende
igennem på dronningfløjen med a4-
a5, så sort var nu tvunget til at spille
det meget lidt tiltalende
21… a5
og nu er både tårnet og springeren

lukket inde! Nu burde hvid have
kunnet vinde relativt simpelt (og
meget instruktivt) ved at åbne kon-
gefløjen ed g2-g3, enten med det
samme eller efter lidt forberedelse.
Her ville han så spille med et tårn og
en let officer ekstra, hvilket burde
være rigeligt til at vinde partiet. Han
spillede dog i stedet det helt ufor-
klarlige
22. bxa6?
Nu vågnede både tårnet og sprin-

geren pludselig op fra deres levende
begravelse.Hvid stod ganske vist sta-
dig godt med sit initiativ på dron-
ningfløjen, men partiet endte med at
blive noget værre rod, hvor det i da-
tabasen endda ser ud til, at sort endte
med enten at give op eller tabe på tid
i en remisstiling i træk 60!
Jeg kan huske, at det var Lars

Schandorff, der viste mig ovenstå-
ende parti. Han kunne desuden for-
tælle, at hvis det er en løber, der bli-
ver indespærret, så fandtes der åben-
bart et specielt navn for dette fæno-
men, nemlig en grønlænderløber.
Hvor dette begreb kommer fra,
meldte historien ikke noget om,men
når der nu (så vidt jeg ved) ikke er
nogen åbning, der er opkaldt efter
Grønland, så virker det meget rime-

ligt, at der i det mindste må være et
positionelt tema. Det følgende ek-
sempel er nok det mest berømte ek-
sempel på en grønlænderløber:

Garri Kasparov
Deep Blue
Philadelphia 1996

28. a4
Hvid begynder en fremmarch på

dronningfløjen.
28… Ta8?!
Sort vil gerne gennemføre a7-a6,

men som vi skal se, er dette ikke no-
gen speciel god idé!
29. a5 a6? 30. b6! Lb8
Og nu har sort fået sig en grøn-

lænderløber! Derudover fik sort også
lukket sit eget tårn inde på a8, hvor-
for stillingen altså nu bare må vur-
deres til at være totalt tabt. 30… Ld8
ville tillade hvids springer at hoppe
ind på e5 og var heller ikke specielt
tillokkende.
31. Lc2
Kasparov forbedrer nu bare sin

stilling i ro og mag. Det vigtigste er,
at han aldrig tillader Ta8 og Lb8 at
komme tilbage i partiet.
31… Sc6 32. La4 Te7 33. Lc3 Se5

34. dxe5
Bondestrukturen blev ændret,

men sorts brikker er stadig begra-
vede.
34… Dxa4 35. Sd4 Sxd4 36.

Dxd4 Dd7 37. Ld2 Te8 38. Lg5 Tc8
39. Lf6+ Kh7 40. c6 bxc6 41. Dc5
Kh6 42. Tb2 Db7 43. Tb4

SelvomDeep Blue er en bonde oppe,
så er sort helt færdig. g3-g4 er på vej,
og sort kan næsten ikke rykke. Com-
puteren opgav derfor. Efter sådan en
opvisning var det nok de færreste,
der havde troet, at man blot ét år se-
nere ville se en computer slå den
menneskelige verdensmester i en
match,men det var som bekendt det,
der skete, da Kasparov og Deep Blue

mødtes i en ny match i 1997.
1-0.

Jeg har også selv en smule erfaring
med grønlænderløbere, da jeg både
har prøvet at spillet med og mod
dem. Her er et eksempel fra første
runde i Xtracon Open for nogle år
siden:

Mads Andersen
Bjarne Undheim

13. a4
Igen starter det hele med en frem-

march på dronningfløjen.
13… Dc7 14. a5 Db8?
Sort beskytter sig mod et gen-

nembrud på dronningfløjen, men
jeg havde en anden idé!
15. a6! La8
Løberen er fanget, og så længe jeg

ikke lader hans bonde forsvinde fra
d5, så er der ingen ved ud. Her kan
man spille helt uden at skynde sig
som hvid, daman spiller med en for-
del, som aldrig forsvinder. Jeg skal
ikke kede jer med alle trækkene,men
jeg kombinerede langsomt en masse
afbytninger (dem vil vi gerne havde,
når vi i praksis spiller med en ekstra
officer) med et gennembrud på kon-
gefløjen. Efter at have spillet 35 træk
mere, endte vi med følgende stilling:

Battlecat balancerer på kanten af klatrevæggen. Foto: Marie Frank-Nielsen.
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Sort har stadig sin grønlænderløber
på a8, og han er nu i træktvang. Han
opgav efter
50… Ke7 51.Sxg6+.

Til sidst skal vi se et af mine seneste
partier fra den hollandske liga. Her
mødte jeg Jeroen Bosch, som skrev
de såkaldte “SOS”-bøger for nogle år
siden. Jeg undgik at blive offer for en
SOS-katastrofe i åbningen og kunne
i stedet slutte partiet af med at be-
grave hans springer og konge le-
vende:

Mads Andersen
Jeroen Bosch

Efter et interessant parti og en rodet
tidnød endte vi her. Sorts springer er
fanget på g8, og så længe den ikke
kan komme ud, kan sorts konge hel-
ler ikke slippe væk. Sort prøvede der-
for at befri sig med
39… f6
Men nu fik jeg lov at spille et me-

get flot træk:
40. f4!
Når først man ser trækket, så er alt

pludselig helt klart! Hvis sort slår lø-
beren, så render bønderne i mål med
e6 og d7, og hvis sort slår på g5, så
slår jeg igen, og springeren forbliver
indespærret.
40… a6 41. Lc3
Forhindrer at bønderne nogen-

sinde kan blive farlige. Hvids plan er
at spille kongen til d4, og så bryde
igennem i centrum eller på dron-
ningfløjen. Sort kan intet gøre med
sin indespærrede springer og konge,
så han gav op.
1-0.

Løsning på opgaven,
side 00

Kasparov – Topalov

1. Td7!

Sort er bundet på kryds og
tværs. Partiet fortsatte med

1… Txd7 2. Lxc4 bxc4 3. Dxh8
Td3 4. Da8 c3 5. Da4+ Ke1 6. f4
f5 7. Kc1 Td2 8. Da7, opgivet.

Jo højere rating, jo hurtigere
løber bønderne

For noget tid siden skrev jeg til
Skakbladet og forhørte mig, om

det ville være interessant for dem at
bringe partier fra mere moderate
skakspillere end de mere eller min-
dre faste topspillere, vi altid hører
fra. Jeg selv synes, det er interessant
at læse mere om almindelige skak-
spillere på alle niveauer – og ikke
mindst om deres ture ud i den store
verden. Vi skakspillere har en ten-
dens til at holde os til vores lokal-
område og spille mod de samme 50
spillere, sådan groft skrevet. Som I
kan se, så synes redaktionen, at det
er en interessant serie at starte op.
Og jeg har naturligt nok selv fået lov
at lægge for.
Jeg har valgt min skakrejse fra Vi-

enna Chess Open 2019. Lige knap
1.000 spillere fordelt i tre kæmpe
grupper med deltagere fra hele ver-
den. Jeg spillede selv med i Gruppe
Bmed startnummer 339 og et Elo på
1610. Her deltog spillere fra 1600 til
2000 i Elo, så jeg vidste på forhånd,
ar det ville blive en hård turnering.
Turneringen blev spillet over ni par-
tier på otte dage, med en dobbel-
trunde på andendagen. Jeg havde
spurgt min gode ven Viktor Haar-
mark Nielsen, om han ville med.
Han sagde ja og tog en af sine ven-
ner, Mihai, med. Mihai er mester-
spiller, men var dog blot turist,mens
Viktor og jeg var turister om for- og
eftermiddagen og skakspillere, når
klokken ramte 17.00.

Viktor lå i den bedre halvdel i

Gruppe A, spillere med mere end
2000 Elo. Så fra dag 1 satte vi et fæl-
les mål om 1½ point om dagen.Vik-
tor skulle vinde, og jeg skulle holde
remis. I de ni runder spillede vi 16
gode partier. Og i fire af runderne
opnåede vi faktisk 1½ point. Tre af
fire dage var det bare mig, der vandt!
Jeg sluttede turneringenmed 4½ (tre
gevinster, tre remiser og tre tab).
Min forventede score lød på 2,08, så
jeg havde dermedmit livs turnering.
Helt sikkert hjulpet godt på vej af
Viktors hjælp både før og efter par-
tierne, som alle blev gennemgået. Så
kæmpemange tak for det,Viktor. En
af demåder, jeg scorede point på, var
ved at lytte til hans kloge ord: ”Jo hø-
jere rating, jo hurtigere løber bøn-

derne.” Det får vi delvist et eksempel
på i det parti, jeg vil vise.

Turneringen blev spillet på rådhuset
iWien.Nærmest et slot med kæmpe
rum. Der sad ca. 600 spillere i en
kæmpe sal. Vildt fed oplevelse at
spille derinde. I 8. runde mødte jeg
en ung bulgarer. Og jeg tænkte: ”Åh
nej, nu skal jeg have prygl af en
dreng.”

Michael Leon Christensen (1610)
Vladimir Kononenko (1828)
Nimzoindisk / E 24
Wien 23. august 2019

1. d4 e6 2. c4 Sf6 3. Sc3

En skakspillers rejse
En skakspillers rejse er fællesbetegnelsen for en ny serie i Skakbladet,
hvor spillere af alle styrker kan berette om deres eventyr på de 64 felter.
Idemanden bag,Michael Leon Christensen fra Fredericia Skakforening,

lægger selv ud.

Den elegante rådhussal. Foto: Michael Leon Christensen.
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De danske deltagere ved Pige-
NM i midten af maj kom hjem

medverdensmesterensMagnus Carl-
sens autograf på et diplom. Det i sig
selvvar en fin præmie, men det blev
også til både en guld-, sølv- ogbron-
zemedalje. Så det var en tilfreds de-
legationsleder Arild Rimestad, der
sammen med pigerne kunne gøre
regnebrættet op.

Danmark vandt medaljekonkurren-
cen foran Sverige og Norge - beggge
med en guld- og en sølvmedalje. Sve-
rige vandt den officielle brætpoints-
konkurrence med 19½ foran Norge

og Danmark med henholdsvis 18½
og 17½ point.Her var førstepræmien
et signeret skakbræt af Magnus Carl-
sen.

I C-gruppen (2009+) vandt Sarah
Sima Derlich guld med 4/5. Leia
Andries vandt sølv med 3½/5 i B-
gruppen (2006+), mensNienke van
den Brink vandt bronze med 3/5 i
A-gruppen (2002+).

De danske medaljevindere: Guldvinder
Sarah flankeret af Nienke (tv.) og Leia.

Foto: Arild Rimestad.

Guld, sølv og bronze
Fint dansk medaljeudbytte ved PIge-NM i Oslo. Det blev til en medalje i hver af de tre grupper.
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Jeg vil ret gerne have min c-bonde
foranmin springer, faktisk både som
hvid og sort.
3… Lb4
Her har jeg ikke spor imod at

bytte min springer for løberen. Så lø-
ber, hvor vil du hen?
4. a3
Vladimir var så heller ikke bange

for at bytte, så det gjorde han.
4… Lxc3+ 5. bxc3 d5
Jeg har ofte problemer med, hvor

jeg skal stille min løber i mange af
disse varianter. I denne kom den på
det måske ikke alt for præcise:
6. Lg5 h6
Jeg vil ikke bytte min løber for en

springer, endnu, det kommer jeg til
at gøre to gange senere.
7. Lh4 Sbd7
Her føler jeg faktisk, springeren

står lidt kluntet. Den er selvfølgelig
klar til at tage den anden springers
plads. Men jeg er i fin kontrol.
8. e3 0-0
Rokade før ballade, som jeg selv

lærer de børn, jeg underviser.
9. Sf3 De8
Jeg forstår ikke dette træk, og det

gør computeren så absolut heller
ikke. Det ser meget mystisk ud, det

plejer at være tårnet som skal i e-lin-
jen, hvis man vil frem i midten. Han
frigør selvfølgelig sin springer, det er
vist det eneste argument.
10. cxd5
Jeg afvikler lidt i centrum, så jeg

ikke skal bruge to træk med løberen
om lidt og kan placere den, hvor jeg
vil.
10… exd5 11. Ld3 Se4 12. Db3
Truer på d5 og gør klar til at fjerne

min c-bonde, som er yderst svag og
vil være et angrebspunkt.
12… Sb6
Dækker både d5 og c4, som jeg

egentligt gerne vil op på.

13. Tc1 c5

Vladimir kommer mig i forkøbet
med at gå frem i c-linjen.Men jeg er
lidt ligeglad.
14. c4 dxc4 15. Lxc4 Sxc4 16.

Dxc4 b5
Ved første øjekast ser b5 stærkt ud.

Det ser ud, som om man kan spille
forbi om et øjeblik, når jeg fjerner
dronningen. Hvad han bare ikke så
– og som jeg brugte en del tid på
overhovedet at turde – var:
17. Dd5
Dronningen har ikke alverdens

felter, men man truer tårnet på a8,
og det skal sort tage stilling til, og
pludselig har jeg overdækning på c5,
så jeg faktisk vinder en bonde.
17… La6
Her gør jeg så min stilling lidt

bedre, får springeren med og truer
hans:
18. Se5 Sg5
Tidligere ville jeg ikke bytte sprin-

gere, men det vil jeg gerne nu. Jeg gi-
ver ham en mærkelig bondestilling
og vinder en bonde, som jeg endda
kan slå med mit tårn.
19. Lxg5 hxg5 20. Txc5 Tc8
Vladimir forsøger at bytte et sæt

tårne af. Men jeg er foran med en
bonde, så det vil jeg gerne. Men nu

Michael Leon Christensen fik også tid til at lege turist i Wien. Således mødte han den amerikanske sanger Taylor Swift
på Madame Tussauds. Foto: Michael Leon Christensen.

skal kongen altså i sikkerhed. Speci-
elt med løberen stående på a6, og der
kun er en bonde fra at forhindre mig
i at rokere, så:
21. 0-0 Txc5 22. Dxc5
Her står jeg bare solidt med dron-

ning og springer i centrum og en
garderet fribonde. Nu skal jeg holde
fast og om muligt forbedre min stil-
ling.
22… b4
Truer mit tårn, og jeg er ikke helt

sikker på, om det skal i a- eller b-lin-
jen. Jeg er lidt små bange for, at han
går forbi, hvis jeg sætter mit tårn i a-
linjen og får en masse bag bonden.
Jeg mangler også et frihul til min
konge, som også senere er et tema. Så
i b-linjen tvinger jeg ham nærmest
til at bytte bønder. Han får så godt
nok en fribonde på a7. Men den er
der lange udsigter til, og den er svag.
Min på e4 er den, jeg skal spille på!
23. Tb1 bxa3
Som forventet. Og min dronning

kommer desværre væk fra centrum
24. Dxa3
Dog truer det løberen. Men jeg

hjælper ham blot med at aktivere
hans dronning og om lidt tårn.
24… De6 25. Dc5
Der stod den jo så godt.
25… Tc8

Her sad jeg og regnede og regnede
på, om jeg kan tage på a7.Men på 26.
Dxa7 var jeg frygtelig bange for 26…
Da3, som truer mit tårn, og hvor end
jeg spiller det hen, vil han true det
igen og true mat. Eller direkte tage

det, hvis jeg sætter det på f1. Så jeg
turde simpelthen ikke. Computeren
fortæller mig dog, at jeg lige præcis
kan nå det. Men nu er jeg meget
langt fra en computer. Og tænkte at
der er ingen grund til at sætte stillin-
gen over styr. Så det endte med det
lidt mere fredelige og til dels kede-
lige:
26. Db4
I øvrigt den eneste fejl i partiet

ifølge Stockfish! Ret okay, når man
møder en spiller, der er 200 Elo
bedre end en selv.
26… f6
Springeren skal væk. Men hvor

skal den dog stå? Vladimir har total
kontrol over de hvide felter med sin
løber på a6, det mest logiske er det
jeg spiller:
27. Sf3 g4
Hvor skal den nu hen? Hvor skal

den gøre gavn fremme på brættet?
Hvad er planen? Jeg endte med at
sætte den på d2:
28. Sd2
Her dækker den en masse hvide

felter.Men jeg føler lidt, at jeg er ved
at miste kontrol over dem.
28… Ld3
Tårnet skal væk, og der er en

masse tegn på, at hans tårn er på vej
ind i min stilling. Jeg kan stadig ikke
fjerne det fra baglinjen, for så går jeg
mat!
29. Ta1
Virker som eneste mulighed.Men

det ser også fint ud.
29… Db6
Vladimir tilbyder dronningafbyt-

ning. Den tager jeg glædeligt imod.
Selvom jeg er lidt ked af at gøre hans
bonde til en b- i stedet for en a-
bonde. Men jeg føler presset letter
lidt, og min d-bonde er stadig den
stærkeste bonde på brættet.
30. Dxb6 axb6
Nu er jeg af med et problem.Men

mangler stadig et lufthul til kongen,
så:
31. h3
Jeg sætter den godt nok på hvid.

Omvendt ville jeg være så ked af at
gå mat på baglinjen, hvis hans løber

får den åbne diagonal.
31… Tc2
Go’dav tårn. Nu har han fuldt

pres, selvom han mangler en bonde,
og min springer kan kun stå ét sted.
32. Sf1
Nu kan mit tårn så stadig ikke

flytte fra baglinjen for så går jeg mat.
32… gxh3 33. gxh3 b5
Jo højere rating, jo hurtigere løber

bønderne. Heldigvis har jeg en
springer, så jeg burde kunne holde
de sorte felter. Men nu skal jeg først
lige have springeren med!
34. Td1
Kan ikke være helt forkert, truer

løberen og står bag min fribonde.
Her er det muligvis remis, hvis man
slår springeren, tårnslutspil er
svært!
34… Lf5
Kongen må dække på h3 og

komme væk fra baglinjen, så:
35. Kg2 b4 36. Sg3 Lc8
Han flytter sig heldigvis fra diago-

nalen nedmod forvandlingsfeltet på
b1. Plus jeg gerne vil have mit tårn
på b1. Herfra har jeg meget mere
kontrol over hans bonde. Og han
kan faktisk kun dække den fra c4.
Det kommer så også.
37. Tb1 Lb7+ 38. Kf1 Tc8 39. Ke1

g6
Sikkert for at tage springerfelter.

Men min springer skal baglæns:
40. Sf1 Le4
Med remistilbud. Jeg fortsætter

dog min plan med min springer.
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41. Sd2
Det er om end lidt frækt. Men i

denne stilling er min springer bare
bedre end hans løber, og han har
ikke rigtigt nogle brugbare mellem-
træk, så han må bytte tårne.
41… Lxb1 42. Sxc4 La2 43. Sb2
Her står min springer fint, til kon-

gen kommer med over og hjælper.
43… g5
Smart, for det isolerer min h3-

bonde på det hvide felt. Og den vir-
ker, som om den er til at hente.
44. Kd2
Bliver på de sorte felter og kom-

mer med over mod b-bonden.
44… Le6
Jeg har heldigvis:
45. Sd3 Lxh3 46. Sxb4
Jeg får byttet min svage bonde for

hans svage bonde.Nu skal d-bonden
forvandles.
46… Kf7 47. e4 Ke6 48. Ke3 Kd6

Slutspil har aldrig været min
stærke side, selvom det nok er svært
at se i det efterfølgende. For dette er
et af mine absolut bedste slutspil. Jeg
har en fordelagtig stilling,men heller
ikke mere end det. Om ti træk har
jeg en totalt vundet stilling!
49. Sd3
Sådan en springer er dejlig i så-

danne stillinger; den kan skiftevis
dække de sorte og hvide felter.
49… Le6 50. d5
Det her var nok hans bedste

chance for at få remis ved at tage
de to bønder for løberen.Men remis
var jo ikke en skandale for mig.
Havde nok været småskuffet efter et
flot parti. Men Vladimir kæmper
med:
50… Lc8 51. Kd4 Lb7 52. Sb2 La6

Her skulle der lige regnes på, hvad
der sker efter 53. Sc4+ og ikke
mindst 53… Lxc4. Jeg bliver nødt til
at slå: 54. Kxc4. Nu kan han ikke
spille 54… Ke5, for så kommer min
konge med, og d-bonden løber vir-
kelig hurtigt! Men jeg var bange for,
om han kunne nå at spille f-bonden
frem og tvingemig til at slå den.Han
kan ikke spille 54… f5, den slår jeg

Viktor Haarmark Nielsen tabte kun et enkelt parti i Wien.

blot og ofrer. Før han når at fange f-
bonden og komme tilbage til d-bon-
den, står min konge på motorvejs-
feltet, som jeg så fint kalder det over
for mine elever, nemlig c7. Falder
trækfølgen fx 54… g4, så har jeg 55.
Kd4 Kd7 56. Ke3 Kd6 57. Kf4, og nu
falder både g- og f-bønderne. Han
kan præcis heller ikke nå at spille f4,
mens hans konge står på d6. Falder
trækfølgen 54…Kd7, så kan jegmed
det samme spille 55. f3, og så falder
begge hans bønder med tiden ret let.
Så 53. Sc4+ kan ikke slås af løberen.
Så dette kommer:
53. Sc4+ Kd7 54. Kc5 Kc7 55. d6+
Det spiller nærmest sig selv, ”jo

højere rating, jo hurtigere løber bøn-
derne” sad virkelig i mit hoved hele
turneringen.
55… Kd7 56. Sb6+ Kd8
Her var min plan stadig at gøre

den dejlige d-bonde til en dronning.
Men jeg så pludselig noget, som var
meget stærkere. For nu kan min
springer hamstre bønder:
57. Sd5
f6 kan simpelthen ikke dækkes.

Vladimir forsøger dog, selvom alvo-
ren for alvor er gået op for ham!

57… Ld3 58. Sxf6
Dækker på samme tid på e4. Et

sidste desperat forsøg:
58… g4
Men efter
59. Kd4
gavVladimir op.Dog efter at hans

far på bulgarsk havde bedt ham om
det. Med det samme han sagde no-
get, brokkede jegmig.Han havde det
meste af partiet kikket på, hentet
vand og ellers forholdt sig totalt i ro.
Jeg gjorde dog ikke noget ud af det,
daVladimir gav op, og jeg havde fået
min tredje sejr i turneringen! Viktor
spillede remis, og vi scorede således
igen 1½ point på dagen. Jeg var glad.
OgViktor var vist mest glad påmine
vegne.
1-0.
Viktor spillede en acceptabel tur-

nering. Han sluttede på 5 point;
tabte kun i sidste runde til en GM på
2400. I 7. og 8. runde fik han remis
mod IM’ere på 2400.Han vandt dog
”kun” to partier og havde en drabe-
lig dyst mod en tyrkisk WFM, som
ikke kunne reglerne om stillingsgen-
tagelse. Tredje gang samme stilling
fremkom, krævede hun remis. Pro-

blemet var bare, at de to første gange
var det Viktor i trækket, tredje gang
var hun i trækket. Der måtte to
dommere til, og partiet blev gen-
nemspillet på et ekstra bræt. For øv-
rigt et fantastisk parti som bølgede
totalt frem og tilbage alt efter, hvem
der var i trækket. Men desværre for
Viktor endte partiet remis.

Jeg havde en fabelagtig rejse. Både
turistmæssigt og socialt,men så san-
delig også skakmæssigt. Jeg startede
turneringen som nr. 339 og endte
som nr. 212 med en præstationsra-
ting på 1824. Den dårligste af mine
modstandere havde 170 Elo mere
end mig. Det fortæller vist alt om
min turnering.
Håber virkelig skakfolket kan

bruge min skakrejse til noget – en-
ten fornøjelsen ved at læse om den
eller få lyst til selv at tage på eventyr.
Det bedste vil være, hvis I selv har
lyst til at dele jeres skakrejser med
bladets læsere. Jeg vil med glæde læse
om dem i de kommende numre.

Michael Leon Christensen

Poul Noer

Nordkalottens æresmedlem Poul
Noer sov stille ind natten til den 30.
oktober 2021, 95 år gammel. Poul
var med i klubben siden dens start i
efteråret 1979 og deltog troligt i
klubaftenerne, så længe helbredet til-
lod det. Han spillede gerne med i de
interne turneringer og repræsente-
rede klubben i holdturneringen,
hvor det også blev enkelte kampe på
Nordkalottens 1. hold i starten af
klubbens levetid. En særlig interesse
var samarbejdet med venskabsklub-
ben i Osby, som han var med til at
tage initiativ til.

Det var en stor glæde for ham, at han
i december 2020, på forslag fra klub-
kasserer John Grove, blev udnævnt
som æresmedlem af Nordkalotten.
Det synlige bevis var ophængt i
stuen påNordkildevej og senere i den
lille stue på plejehjemmet Skovs-
mindeparken, hvor han tilbragte
sine sidste måneder.

Pouls bortgang efterlader et stort tab
for Nordkalotten og familien.

Æret være Poul Noers minde.

Skakklubben Nordkalotten

MMiinnddeeoorrdd
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Bent Sørensen  
20/10 1943 – 3/3 2022

Af Jørn Sloth

Bent var gennem mere end et halvt
århundrede i den absolutte danske
elite i nærskak, i en periode før årtu-
sindskiftet kombineret med klassisk
k-skak (nul computere!); her blev
han Europamester og endda storme-
ster (1993). I 2007 sprang han ud
som en energisk og dygtig organisa-
tor af et næsten nyt område: dansk
seniorskak. Ikke at han glemte selv at
spille – vandt senior-DM 2011 og
nåede en ny top i 2016 ved blandt
andet at erobre IM-titlen, som me-
daljetager i senior-EM i Armenien.
Og så var der et tre årtier langt mel-
lemspil med politik; socialdemokra-
tisk borgmester i Hals kommune
1997-2006, nordjysk regionsråds-
medlem m.m.
Jeg lærte Bent at kende som dreng

i Thy i slutningen af 50’erne. I Skov-
sted, lidt nord for Thisted, havde før-
stelærer Sørensen tre skakbegavede
sønner: Jens Kristian, Tage og lille-
bror Bent. De havde for længst sat
sig i respekt i klubben i Thisted og i
de lokale turneringer. Lige et selskab
for mig, der var startet i klubben i
Hurup sidst i 1956! Jeg var et år yn-
gre end Bent, og vi blev hurtigt ven-
ner og samarbejdspartnere om vores

fælles passion. Lidt konkurrenter var
vi naturligvis også, når dét behøve-
des. Hurtige aftaleremisser spillede
vi ikke, hverken da eller senere. Vores
sidste rigtige turneringsparti var ved
Sen-VM 65+ i Italien 2015. Jeg satte
meget ind på at vinde, men forgæ-
ves, remis blev det.

Da jeg startede i 1. g i Thisted i 1960,
var Bent i 2. g. Så der var to år med
næsten daglig kontakt. Vi havde ofte
et eller flere partier i gang, med et

nyt træk hver dag. ”Skoleskak”
kaldte vi det. Måske kimen til vores
senere sejre i k-skak? I 1962 flyttede
Bent til Århus for at studere fysik og
matematik. Nordre stod klar til at
modtage et nyt talent, og mig året ef-
ter! Sammen var vi med til at vinde
Nordres første DM-titel i 63/64. Bent
viste vejen med 7 af 7. Det blev til
yderligere 4 Nordre-guld for Bent.
Nu havde vi også fået Jens Kølbæk
på holdet, sindig jyde fra Vildbjerg.
Vi tre var i øvrigt grundstammen på
de danske hold der helt overra-
skende lavede disse internationale
topresultater: Nr. 1 i ungdoms-hold-
turneringen i Haag 1963, og bronze
i studenter-OL i Rumænien 1965 og
Sverige 1966. Til eftertanke: det var
vel Bent Larsens sejrsgén i de år der
forplantede sig til os? For resten
havde vi i alle tre tilfælde god hjælp
”østfra” på bræt 1, nemlig Moe, Sejer
Holm og Brinck-Claussen.
Efter 9 sæsoner i Nordre rykkede

Bent, sammen med fru Hanne, til
Aalborgområdet. Han blev lærer på
Katedralskolen, og Hanne var fra
1975 praktiserende læge i Vester
Hassing, hvor familien med søn-
nerne Peter og Anders boede. Der
var problemer med børnehaveplads i
V. Hassing i den Venstredominerede
kommune, altså måtte Bent engagere
sig i lokalpolitik! Med de følger det
nu fik for den strategisk begavede
socialdemokratiske lektor og skak-
spiller: fuldtidspolitiker fra 1997 og
farvel til Katedralskolen.
Fra første færd i det nordjyske var

Bent et markant medlem af Nørre-
sundby Skakklub. I sæson 1 endnu
en gang med 7 af 7, på bræt 1 på før-
steholdet (2. division dét år). I alt
blev det til 49 (!) sæsoner på holdet.
2019/20 kunne være blevet nr. 50.
Men nu var Bent allerede stærkt
svækket af den demenssygdom der
blev hans endeligt.
Organisatoren – i afdøde (1994)

storebror Tages fodspor! Før Bent
overdrog seniorskakken til Steen
Juul i 2017, nåede han selv at sætte

MMiinnddeeoorrdd

Hvilken Bent? Nåh, dem begge
to! Larsen var der først, som sort
mod Portisch i Teeside 1972.
Hvid er i trækket, og stillingen
opstår fx sådan: 1.d4 d5 2.c4 e6
3.Sc3 c6 4.e3 Sf6 5.Sf3 Sbd7
6.Ld3 Ld6. Den gamle ”halvme-
raner”. 7.0-0 0-0 8.e4 dxe4
9.Sxe4 Sxe4 10.Lxe4 c5.

Larsen skrev en flot artikel om
varianten i Skakbladet 1972, s.
200-201. Han fik en god stilling.
Partiet endte remis, og mig be-
kendt gentog store Larsen ikke
varianten. Men flere danske top-
spillere tog den op, især Bent Sø-
rensen! Han brugte den resten af
karrieren, med skiftende held. I
1980’erne slog han bl.a. Sejer
Holm og Carsten Høi med den.
De to Bent’er var enige om at
den sorte dame skal til c7, og Sø-
rensen erfarede at det sorte tårn
næsten altid skal til e8, ikke d8!

Bents specialvariant

Kim Bjelstrand
(1959-2022)

Kim spillede Kongegambit i skak
såvel som i livet

Kim Bjelstrand blev født på Amager
1959 og voksede op i Tingbjerg i
60’erne og 70’erne. Dengang hvor
man udviklede velfærdssamfundet,
og dengang hvor Bent Larsen præ-
gede unge mennesker med utradi-
tionelle åbningsvalg.  

Skoleskak og skaklejre på Tranum
var spændende for en flok køben-
havnske skolebørn, heriblandt Kim
og jeg. Svend Svendsen og teamet
omkring ham var venlige arrangører,
som vi skylder meget tak for det
store arbejde, de har ydet. 
Kim var også deltager sammen

med mig på Københavns Skole-
skaks store tur til Moskva i 1973. Her
oplevede han og andre at blive fulgt
venligt hjem til hotellet af en gruppe
politibetjente, efter at havde testet lo-
kale drikke. Herefter blev bevogtnin-
gen på vores hotel etage forstærket.

Brønshøj Skak Forening blev Kims
skakklub, og turene til Junior-DM
lærte os, hvor Aabenraa, Grindsted,
Nykøbing Falster, Faaborg og Thi-
sted ligger, og Kim nåede mester-
klassen uden dog at komme helt til
tops.

Efter gymnasiet kom Kim ind til for-
svaret på Bornholm for at ”forsvare

Danmark mod amerikanerne!” Det
politiske kompas svingede helt rundt
i de voksne år, men ståstedet på Born-
 holm holdt ved, og Kim fik en elsket
hustru og to drenge og flyttede aldrig
igen fra Solskinsøen. 

Voksenlivet bød på mindre skak,
men til gengæld blev Kim en kendt
skikkelse i det bornholmske. Først
som fodboldspiller og -træner, og se-
nere som fodboldpolitiker og med-
lem af DBU’s bestyrelse. Kim nåede
at starte selvstændig virksomhed
med forskellige ”events” og holdt
også det politiske engagement igen-
nem livet ved at skabe nyhedsmediet
”Rundt om Bornholm” og også op-
starten af Nye Borgerlige på Born-
holm, var godt støttet af Bjelstrand. 

Og da Mester-Jens blev verdens-
mester i seniorskak, var der den bed-
ste anledning til at promovere både
Bornholm og skak på bedste vis.

Kim fik diagnosen ALS i 2020, og de
sidste to år var svære.  
Kim levede livet som en Konge-

gambit: Fart på fra start – optræk til
sjov og ballade – alle brikkerne i spil
– tjubang og et herligt slagsmål på
brættet. 
Det blev ikke noget langt og sejt

slutspil. Men hvad gør det – når livet
var sjovt. 
Tak for spillet!

Klaus Yssing, 
Brønshøj Skak Forening

MMiinnddeeoorrdd

Jens Kristiansen (i midten) bliver ”Sport of excellence”. Kim Bjelstrand (th.) og Eks-
tra Bladets daværende chefredaktør Poul Madsen stod for overrækkelsen. 

Foto: Preben Rasmussen.

stærke spor. Fire flot besatte ”Larsen
Mindeturneringer”, 2012, 14, 16 og
18. Alle afviklet på Aalborg Kate-
dralskole, Bents gamle arbejdsplads
– og hvor Bent Larsen blev student i
1952. Trods 1000 andre gøremål spil-
lede Bent selv med hver gang; blev
endda nr. 2 i 2016. At Danmark fik
en seniorverdensmester i Jens Kristi-

ansen i 2012 har Bent sin del af æren
for. Han fik også mig ud af busken,
og fra 2008 havde vi mange fine tur-
neringer sammen, næsten som i
gamle dage …
Bent ligger begravet på kirkegår-

den i Vester Hassing, ved siden af
Hanne, der døde alt for ung, i 1997.
Blandt Bents efterladte er også hans

nye kone Tamara, fra Letland. Hun
og Bent nåede at få mere end 20 år
sammen, de seneste mange i huset i
Nørresundby, hvor Tamara har kræ-
set for skakspillere fra ind- og ud-
land.

RIP, gamle ven
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Af Jan Løfberg

Begge er æresmedlemmer af
Dansk Skak Union. Med rette.

Den ene mere ”klubagtig”, den
anden mere ”skoleskakagtig”. Ge-
ografien har adskilt dem – Køben-
havn og Aarhus – men på det
visionære plan har der været ganske
få millimeters afstand. Derfor ses de
stadig tit, selv om afstanden ikke er
den bedste følgesvend, når man har
rundet 90 år. Begge indeholder
dansk skaks DNA – rekrutteringen
fra henholdsvis klubberne og skole-
skakken.
Sådan er det med Ole Schøller

Larsen og Svend Svendsen. To af
dansk skaks største lederskikkelser,
der begge rundede det næstskarpe-
ste hjørne i april.
Ole Schøller først formand for

KSU og derefter DSU fra 1966-76 og
sideløbende/senere som engageret
på alle planer i Frederiksberg Skak-
forening bistået af fru Annette.
Svend Svendsen er ”Mr. Skoleskak”;
Brobjergskolen og sideløbende Sko-
lernes Skakklub og med en masse re-
ferencerammer til skoleskakken i det
østjyske/århusianske. 
Man bør lægge mærke til Svend-

sens kobling mellem klubskakken og
skoleskakken. Skolernes 50-årige hi-
storie (omtalt i dette nummer af
Skakbladet) fortæller om rummelig-
heden og visionerne. I mange år var
denne samhørighedskraft en man-
gelvare, men af alle steder, så ses en
ny opblomstring på netop Frede-
riksberg med Skak for sjov (Ole
Schøller blev her(!) fejret i anledning
af den runde dag). Svendsens tanker
lever stadig!
Hvis vi så spoler tiden 45-50 år til-

bage, var det under skoleskaklejrene
i Tranum, at Schøller Larsen og
Svendsen lærte hinanden at kende.
Ole – i selskab med sin uundværlige
Annette – og Svend sørgede for et
meget tæt samarbejde mellem DSU
og Dansk Skoleskak. Der var stor-
mesterlig opbakning fra Bent Larsen,
der hver sommer lå vandret for at
komme ”hjem” til Tranum. Schøllers
og Svendsens indsats i den forbin-
delse kan på ingen måde ikke under-
kendes.
Det smukke ved de to personlig-

heders venskab er, at de stadig ses.
Ole og Annette tager næsten måned-
ligt til Aarhus for at besøge Svend-
sen. Under disse samtaler udveksler
de minder med tyngde. I mellem
Svend og Ole ”sidder” Annette –
denne pragtfulde kvinde, som har
betyder ”alt” for Ole, en hel masse
for Svend og en del for dansk skak.
Annette underspiller sine skaklige
kompetencer, men som menneske-
kender og lederskikkelse har hun bi-

stået sin mand, så begrebet ”Schøl-
ler” er kendt af alle i københavnske
skakkredse.

Dansk skaks DNA
I løbet af foråret rundede to af Dansk Skak Unions allerstørste lederskikkelser 90 år: 

Ole Schøller Larsen og Svend Svendsen. De lærte hinanden at kende op gennem 1960erne
og mødes stadig ofte.

Dan H. Andersen (th.) holder tale for Ole Schøller Larsen ved receptionen i Skak for
sjovs-lokaler på Frederiksberg.

Svend Svendsen på 90-års fødsels-
dagen fotograferet af Århus/Skolernes
formand John Rendboe.

78 • Dansk skaks DNA

Af John Rendboe

Skolernes Skakklubs historie er
fortællingen om sammenhæng

mellem skoleskak og klubliv. Om
ildsjæle der skabte et skakmiljø, der i
en periode måske var det mest bob-
lende, kreative vi har set i dansk
skak. 
Udgangspunktet for den driftige

skakleder, Svend Svendsen, var i
1972 at skabe en røgfri klub for de
unge spillere som ikke magtede ti-
dens kraftige rygning i klubberne.
En selvfølge i dag, hvor klubber og
turneringer er røgfri men nærmest
på kant med datidens skaklovgiv-
ning.
Brobjergskolen hvor Svendsen var

lærer blev samlingsstedet.

Der var virkelig rige muligheder
for skoleskakspillere i dette miljø.
Turneringer, træning og ikke mindst
skaklejrene i Tranum om sommeren
og Sahl om efteråret var vigtige mi-
lepæle. Og så blev alt dette fastholdt

med bulletiner. Og sikke ambitioner.
Svendsen var ikke helt tilfreds med
kun at se 136 til ungdomsturnering
på Brobjergskolen i 1975. Samtidig
vandt det aarhusianske skolehold 30
– 12 over København. Jo, der var no-
get stort på vej. 
Grundstammen af unge spillere i

den første version af klubben blev
Per Holme, Ib Sand, Lasse Holst Sø-
rensen og John Hansen. Omkring
1976 kom der et nyt kuld til. 

Byens hold

Omkring 1976-77 begyndte Skoler-
nes Skakklub at tiltrække spillere fra
hele byen. De bedste af de ca. 500
skoleskakspillere i byen på det tids-
punkt foretrak klubben. Nu gik det
mod 3. division.

I Dansk Skak Union nåede man i an-
den halvdel af 1970erne 10.000 med-
lemmer. De lokale hovedkredsturne-
ringer var store. Det var en ære at
rykke op. Derfor var det også et mar-

kant skridt på oprykningsstigen, da
Skolernes Skakklub i 1978/79 blev
divisionsklub.
Vanen tro tog man det yderst se-

riøst. Jens Peter Jørgensen blev i
1979 præsenteret som træner og
spiller. Der var holdmøder hvor der
blev delt ud af viden. Et ungt og eks-
tremt seriøst hold gik til sagen, med
27-årige Jørgensen som kaptajn. Der
skal meget til, for at modstå sådanne
kræfter. Omgående oprykning til
2.division i 1980.
Skolernes Skakklub blev kun to år

i 2. division. 10-års jubilæet i 1982
kunne fejres med oprykning til 1. di-
vision – topdivisionen dengang. På

Skolernes Skakklub 50 år

SkakAvisen var med til at markere den logiske overgang mellem skoleskak og 
skakklub. Her er det Karsten Rasmussens DM 1975 der er overskriften. 
SkakAvisen fortsatte ind i 1980erne. 

Finn Pedersen, Karsten Rasmussen og
Thomas Ochsner. Juli 1977. De havde
lige vundet sammen med Curt Hansen
U13 EM for landshold i Grand Quevilly,
Frankrig. En formidabel international
triumf. Karsten og Thomas var på 
dette tidspunkt medlemmer Skolernes
Skakklub.
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dette tidspunkt var det stadig spillere
af stort set egen avl, som udgjorde
toppen. Spillere som Karsten Ras-
mussen, Torben Sørensen og Tho-
mas Ochsner havde været tidlig med.
Enten i klubben eller gennem Bro-
bjergskolens skoleskak. Endnu var
de og klubben ikke helt modne og
man måtte ned igen. 

Udenbys spillere, 
generationsskifte – og mestre.

Dette ene tilbageslag var midlerti-
digt, snart var klubben tilbage i 1. di-
vision. Michael Tettinek, der havde
været en af de unge lovende et par år
tidligere, overtog formandsposten
efter Svendsen. Og nye spillere kom
ind til studiebyen Aarhus. For første
gang var 1. holdet kun næsten rent
aarhusiansk. I opstillingen: Karsten
Rasmussen, Lars Schandorff, Tho-
mas Ochsner, Erik Jelling, Poul Re-
witz, Jan Christensen, Peter Brondt
– og med Tettinek som reserve blev
Skolernes Skakklub danmarksmester
for første gang i sæsonen 1985/86.
Der var to afbud i alt – i hele sæso-
nen. 
En af drivkræfterne til holdsucce-

sen var stadig sammenholdet, der
var en tydelig holdånd og klubånd i
Skolernes Skakklub. Og så var der
fornyelse på flere fronter. Grønnega-
des Plejecenter blev de nye rammer
for klubben. Thomas Ochsner blev

træner. Det er en kunst at forny klu-
bånden. Den slags skal gøres lø-
bende, i takt med at der kommer nye
spillere. Lettere sagt end gjort. Sko-
lernes Skakklub gjorde det. Og der-
med indfriede man også det poten-
tiale både klubben og de fleste af de
enkelte spillere havde.  Karsten Ras-
mussen bragede fx i midten af
1980erne op som nr. 3 på den dan-
ske ratingliste.
De kommende år slog klubben sit

navn fast som tophold, nu med en
stille udskiftning af spillere. 
Et af klubbens nyere medlemmer,

Lars Schandorff, blev i 1988 dan-
marksmester, klubbens første indivi-
duelle DM. Derfor var Lars også lo-
gisk 1. bræt, da klubben i 1988/89
vandt sit andet hold-DM. En af de
nye spillere, Bo Jacobsen, havde på
forhånd varslet afbud til to runder.
Han fyldte 40 år. Der var tavshed i
lokalet. Han var vist den første over
30 år på holdet.
Mesterskabet i 1989/90 var meget

sikkert. 4 points forspring til Esper-
gærde. Men ikke nødvendigvis ven-
tet. Det var en intens holdindsats
hvor sammenholdet – klubbens for-
nemste karakteristika vandt. Ikke et
eneste afbud i sæsonens løb.
Det var der heller ikke i 1993/94,

da man igen vandt DM.
I 1997 var der pludselig gået 25 år.

Klubben fejrede det med en af de
bedste skakturneringer nogensinde i

Danmark. Gr. 1 var en lukket GM-
turnering med landets bedste og
nogle af verdens bedste spillere. Kha-
lifman vandt. Desuden en meget
stærk open. Thomas Ochsner sco-
rede IM-norm. 
Som 2000’erne skred frem, havde

klubben fortsat et af landets stærke-
ste hold, men måske var der ikke al-
tid den samme iver som i pioner ti-
den. Derfor valgte man i 2007 at fu-
sionere med Aarhus Skakklub. 
Det gav umiddelbar succes. I 2010

kunne der igen fejres et danmarks-
mesterskab for hold. 
Men også den nye fusionsklub

mærkede det fald i medlemstallet,
som hele Dansk Skak Union var be-
gyndt at mærke for alvor. Måske var
selve klubideen ikke længere den op-
timale løsning?
Tankerne kørte for alvor i som-

meren 2020, da medlemstallet
svandt til historisk lave 32. Men da
viste det sig, at der var en efterspørg-
sel på træning. Noget der en gang var
en selvfølge, men som nu virkede
fjernt. Træningen kom imidlertid i
gang igen. Ikke med nogen succes til
at begynde med, men stille og roligt
øgedes tilslutningen. Stille og roligt
blev træningen også mere systemati-
seret. Fremgang skaber glæde og lyst
til at lave mere. Mange af de nye var
ikke skoleskakspillere men af den
nye type skakspillere, som havde op-
daget spillet gennem online plat-
forme under corona-nedlukning og
måske gennem TV-serien Queens
Gambit. De var ukendte med den fy-
siske klubkultur, ”rigtige” turnerin-
ger. Men de var ofte relativt stærke, i
forhold til at være begyndere. Det
var to skakkulturer som mødtes. Til
glæde for begge parter.
Nu kunne Svendsens gamle klub

tilbyde noget nyt. Svendsen selv fyl-
der 90, klubben fylder 50 – hvilket
fejres med store sommerturneringer.
Og klubbens medlemstal er 56 med
pil op. 
Jo, den skaklige kulturarv i Sko-

lernes Skakklub lever fremragende i
fusioneret form i 2020’erne.

Brobjergskolens hold som vandt DM for 12. gang. Svendsen til højre. 
Træner Leif Kristensen øverst til venstre. Blandt spillerne ses to senere IMere.

Af Lars Schandorff

To amerikanere, omend med ita-
liensk og japansk navn, en

fransk teenager fra Iran og en ”rus-
ser” er favoritter til at vinde årets
Kandidatturnering. Ja, lige indtil der
også kom en kineser med. De sidste
tre deltagere har formentlig ingen re-
elle vinderchancer, men lad os starte
med dem.
Rapport fra Ungarn, skakkens sid-

ste romantiker, og den nye polske
komet Duda bliver et friskt pust,
men de har næppe stabilitet nok til
at klare en lang, hård turnering.
Radjabov fra Aserbajdsjan kan om-
sider indløse den blanco-check han
fik fra sidste kandi ved at nægte at
spille under den truende pandemis
begyndelse. At FIDE har givet ham
en friplads er kontroversielt, men
dog småting ved siden af, at man har

nægtet den tidligere russiske VM-
udfordrer Karjakin at stille op, selv
om han var kvalificeret. Karjakin
kom på de sociale medier med en
række opsigtsvækkende støtteerklæ-
ringer til Putin og Ruslands angreb
på Ukraine, hvilket stødte mange.
FIDEs etiske kommission har givet
ham et halvt års karantæne.
Den ekstra plads gik til den højest

ratede spiller, som havde spillet
mindst 30 partier det sidste år. Da
det blev annonceret, havde Ding Li-
ren kun spillet fire! Corona og
strenge kinesiske restriktioner havde
gjort det umuligt for ham at rejse ud
og spille. Men i huj og hast fik kine-
serne arrangeret både matcher og
turneringer, så Ding kunne opfylde
kravet. Han klarede sig ovenikøbet så
godt, at han spillede sig op som ver-
dens nr. 2. De fleste er dog glade for,
at den superstærke kineser er med.

Rent sportsligt er det et scoop.
FIDE har valgt, at russiske spillere

fortsat må spille, dog ikke under rus-
sisk flag. Det er en kompliceret sag,
og man kan nemt argumentere både
for og imod. Men det betyder, at
Nepo – taberen fra sidste VM – kan
gå hen og vinde. Med Carlsens ud-
melding kan det gå hen og betyde…
Men det er selvfølgelig spekulatio-
ner. Mange skakfans håber på det
nye vidunder, Alireza Firouzja. Men
er den kun 18-årige yngling helt klar
til at indtage de bonede gulve, det får
vi snart svar på.
Turneringen spilles som alle mod

alle, dobbeltrunde, dvs. i alt 14 run-
der. Den starter 17. juni i pompøse
omgivelser i Palacio Santona i det
centrale Madrid og løber frem til 4.
juli. Ved ligestilling bliver der efter-
følgende omkamp.

KAMPEN OM VM
Kandidatturneringen spilles i Madrid fra midten af juni med otte af verdens bedste 
spillere, der kæmper om retten til at udfordre verdensmesteren Magnus Carlsen. 
Hvis nordmanden gør alvor af sine udmeldinger om måske ikke at forsvare titlen, 

er det direkte VM, man spiller om.
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Vi lever i usikre tider, og det smitter af på skakverdenen. I sidste 
halvdel af juni og begyndelsen af juli spilles kandidatturneringen i
Madrid. Her skal VM-udfordreren findes. Otte VM-kandidater spiller
dobbeltrundigt, i alt 14 runder.

Internationale turneringer
Både øst og vest for Storebælt spilles internationale turneringer.
Vi har reportager fra Fredericia og Ballerup.

Kandidatturnringen

OL-hold udtaget
Den indske by Chennai sprang til
med kort varsel, da FIDE aflyste ska-
kolympiaden i Moskva. DSU stiller
med hold både i åben række og
kvinderækken i byen, der tidligere
var kendt under navnet Madras. OL
afholdes fra den 28. juli til 10. au-
gust.
Landstræner Sune Berg Hansen

kunne have udtaget sig selv, men
valgte i stedet at give årets dan-
marksmester, Martin Haubro, OL-
debut. Vi stiller i noget nær stærkeste
opstilling, og der var kun afbud fra
Bjørn Møller Ochsner. Landstræne-
ren forventer, at vi seedet omkring
nr. 30:
Jonas Bjerre
Mads Andersen
Jesper Thybo
Allan Stig Rasmussen
Martin Haubro

Kvindelandstræner Jacb Sylvan har
udtaget sit første hold til OL:
Ellen Fredericia Nilssen
Esmat Guindy
Ellen Kakulidis
Elena Steffensen
Louise Fredericia.

Individuelt EM
Jonas Bjerre var ved EM i Terme Ca-
tez endnu en gang på vej mod et to-
presultat. Men et nederlag i 9. runde
blev kostbart for ham. Jonas var i
færd med at nedspille den bulgarske
GM Ivan Cheparinov, men i et gun-
stigt tårnslutspil gik det helt galt for
Jonas, der endte med at tabe. Der-
med var drømmen om også at kvali-
ficere sig til World Cup 2023 forduf-
tet. Man skal derfor ikke lægge for
meget i, at Jonas sluttede med to re-
miser og blev nr. 57. Ratingpræsta-

tionen var trods alt på 2630(!).
Vores anden unge stormester, Jes-

per Thybo, spillede en dårlig turne-
ring. Han var langt fra sin forventede
score, selv om han ligesom Jonas fik
6½ point.
Adesh Easwaralingam fra Frederi-

cia viste IM-styrke de første syv run-
der, men mod slut faldt han lidt
sammen. Samtlige Adesh' modstan-
dere havde rating på mindst 2300, og
han gik da også frem med over 50
Elopoint, Adesh scorede 4 point af
11.
Den tyske stormester Matthias

Blübaum fik en god start, lå hele ti-
den på førstepladsen og havde der-
med  bedre korrektion end GM Ga-
briel Sargissian, Armenien. Begge
scorede 8½. Blandt  flere spillere
med 8 point var GM Ivan Saric,
Kroatien, bedst, og han vandt der-
med bronze.

SonFlow Cup i Kolding
Uffe Vinther-Schou blev en overra-
kende, men sikker vinder af Kol-
dingmesterskabet - SonFlow Cup.
Som det efterhånden er tradition

ved mange bymesterskaber, blev
spillerne inddelt i 6-mandsgrupper. I
Mester 1 deltog stormestrene Henrik
Danielsen og Carsten Høi, men det
blev altså IMeren fra Århus/Sko-
lerne, der sejrede i sidste ende. 78
spillere deltog i 13 grupper.

Slutstillingen i Mester 1:
1. IM Uffe Vinther-Schou, 
Århus/Skolerne, 4½.
2. GM Henrik Danielsen, 
Køge, 3½.
3-4. GM Carsten Høi, 
Brønshøj, 2½.
3-4. FM Viktor Haarmark Nielsen,
ØBRO, 2½.
5-6. Lars Hansen, SK 1968, 1.
5-6. FM Mikkel Manosri Jacobsen,
BMS, 1.

Jurij Averbakh blev 100 år
Den russiske stormester Jurij Aver-
bakh blev 100 år, men så heller ikke
ret meget ældre. Han fejrede  sin

runde fødselsdag  den 8. februar, og
den 7. maj døde han i en alder af 100
år, som den ældste stormester  no-
gensinde.
Averbakh var en kernerepræsen-

tant for efterkrigstidens stærke sov-
jetiske generation. Han deltog i kan-
didatturneringen i 1953 i Schweiz,
og i det hele taget nåede han sit hø-
jeste niveau i 1950erne, hvor det i
1954 blev til et sovjetmesterskab.
Siden koncentrerede Averbakh sig

om at være træner, forfatter og skak-
politiker. Han var præsident for det
sovjetiske skakforbund fra 1973-78.
Averbakhs slutspilsbøger er legen-

dariske og hører til blandt de aller-
bedste, der er skrevet i denne kate-
gori.

Aarhusmesterskabet
Pelle Rødkjær Bank havde chancen
for at vinde årets Aarhusmesterskab
alene, men et nederlag til Rasmus
Thøgerssen  i sidste runde spolerede
triumfen. I stedet gik mesterskabet
til 19-årige Filip Boe Olsen, der i sid-
ste runde holdt Steffen Pedersen bag
sig med en remis. 
62 spillere deltog i Chess Houses

nye lokaler i på den gamle journa-
listhøjskole.

Slutstillingen i Mester 1:
1. IM Filip Boe Olsen, 
Skanderborg, 3½.
2-3. FM Pelle Rødkjær Bank,
SK1968, 3.
2-3. IM Steffen Pedersen, 
Hillerød, 3.
4-5. IM Jens Ove Fries Nielsen, 
Fredericia, 2.
4-5. FM Rasmus Thøgersen,
SK1968, 2.
6. IM Uffe Vinther-Schou, 
Århus/Skolerne, 1½.

BRÆTTET
RUNDT

Jurij Averbakh.



Mads Andersen delte andenpladsen
Sponsor Hannes Frimann fra Kvika udfører Mads Andersens første træk i sidste runde . Foto: Reykjavik Open.

SSLLUUTTSSTTIILLLLIINNGG::

1. GM Praggnanandhaa, Indien, 7½/9.

2. GM Max Warmerdam, Holland, 7.

3. GM Mads Andersen, Danmark, 7.

4. GM Hjorvar Gretarsson, Island, 7.

5. GM Abhimanyu Mishra, USA, 7.

6. GM Alexandr Fier, Brasilien, 6½.

7. GM Hans Niemann, USA, 6½.

8. GM Abhijeet Gupta, Indien, 6½.

9. IM Vladyslav Larkin, Ukraine, 6½.

10. IM Kassa Korley, Danmark, 6½.

Reykjavik Open 2022 blev en særdeles positiv op-
levelse for Mads Andersen. Den unge stor-

mester fra Skanderborg spillede en flot turnering og
forblev ubesejret med 7 point af 9. Det så på et tids-
punkt ud til, at han ville slutte på en delt førsteplads,
men det unge indiske talent Praggnanandhaa snoede
sig ud af en vanskelig stilling mod landsmanden 
Gukesh og endte med at vinde både parti og turne-
ring.
“Pragg” fik som den eneste 7½. Det gav en sejrs-

check på 5.000 euro. Efter korrektion endte Mads
Andersen som nr. 3. ØBROs IM Kassa Korley præ-
sterede også godt på Sagaøen. Han scorede 6½ af 9
og endte akkurat i top-10.


