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I dette enkle bud ligger skakspillets
eksistentielle udfordring:

Tænk fremad!
– Stillingen på brættet er åben in-

formation, reglerne kendt, men det
er spillerens ansvar at forstå mulig-
heder og behov i den givne situa-
tion, og at planlægge og handle, så
mulighederne udnyttes optimalt.

Uden for skakbrættet er forander-
ligheden som livsvilkår knap så re-
gelfast, og mens det er åbenlyst, at
en skakspiller forsømmer sin stilling
ved ikke hele tiden at udvikle den, er
det i den virkelige verden kun alt for
menneskeligt at holde status quo, at
gøre som vi plejer.

Ud fra mindst tre vinkler er det
derfor et meget spændende samar-
bejde med en af landets helt store
erhvervsvirksomheder, pumpepro-
ducenten Grundfos, som nu har ført
til den internationale skakturnering
Grundfos Young Masters, 14.-21.
august på Hotel Scandic i Århus.

For det første er formaliseret spon-
sorsamarbejde med erhvervslivet jo
ikke ligefrem vanemæssig for dansk
skak. Og FU-medlem Poul Sønder-
gaard gjorde da heller ikke, som vi
plejer, men viste med passende selv-
følelse på skakkens vegne, hvordan
et sponsorsamarbejde kunne mate-
rialisere den kendsgerning, at skak-
spillet har kvaliteter, som den gode
erhvervsvirksomhed værdsætter –
og gerne vil kendes på.

Og dermed nærmer vi os endnu
en interessant vinkel: Skakspillets

stadigt tydeligere sammenlignelig-
hed med verden udenfor.

I sit internationale præsentations-
materiale har Grundfos således an-
vendt skakspillet som illustration til
virksomhedens hensigtserklæring
om at tænke fremad og handle klogt.
Skakkens egenskaber er altså noget,
en virksomhed med 12.500 ansatte
og som uddeler en årlig ærespris på
1 mio. kr. for ‘banebrydende, sam-
fundsgavnlig forskning‘ umiddelbart
forbinder med sine egne værdier.

Skakken burde måske så omvendt
tænke på Grundfos' målsætninger
om at overlade verden til den ny ge-
neration i en bedre forfatning, end
da vi selv overtog den. Men sådan
opfatter vi vel netop også Dansk
Skak Unions overordnede mål: Hvis
mange flere mennesker begyndte at
spille skak, ville verden blive et bedre
sted. Om end skak nok bør priorite-
res efter nye pumpeanlæg til mark-
vandingen.

Hvorom alting er, vil det være til
gavn for alle parter, hvis vi vænner
os til at se skak i større sammenhæng
og tør bruge de mange fælles vær-
dier. Umiddelbart før Skakbladet gik
i trykken udkom Niels Helveg Pe-
tersens og Peter Dürrfelds: Det lig-
ger i stillingen, en bog bygget på pa-
ralleller, den tidligere udenrigsmini-
ster drager mellem skak og politiske
begivenheder. Værdier og politik...?
vil nogen måske spørge, men Niels
Helveg Petersen holder meget af
skakspillet, så mon ikke både skak

Af Thorbjørn Rosenlund
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og politik står sig ved sammenlig-
ningen (anmeldes af Erik André An-
dersen i Skakbladet nr. 6).

Fremadtænkning i selve turne-
ringskonceptet for Grundfos Young
Masters er også en vigtig pointe.
Ungdommen skal uddannes, og ta-
lenterne plejes. Det gælder i samfun-
det, og det gælder i skak. Alders-
grænsen i Grundfos Young Masters
er ikke fastlåst som i en traditionel
juniorturnering, og med et par åbne
pladser og et ønske om et rating-
gennemsnit i nærheden af 2500 er
det endda muligt, at et rutineret top-
navn vil komplettere feltet.

Hvad udvikling af skaktalenter an-
går er Ukraine i særklasse, og det er
derfor ikke overraskende tre ukrain-
ske spillere på 15, 19 og 20 år, som

ratingmæssigt topper Grundfos
Young Masters. GM Alexander
Areshchenko, der allerede i 2000
blev VM for spillere under 14, og
senest har vundet Coventry Interna-
tional, fører an med 2595. GM An-
ton Korobov på 20, der læser jura
foruden skak(!), blev nr. 2 i det se-
neste (voksen)mesterskab for Ukra-
ine foran etablerede verdensnavne
som Ivanchuk og Romanishin. Men
det største potentiale af de tre ukrai-
nere har måske den yngste, Yuriy
Kuzubov på blot 15 år. Feltets fjerde
stormester er Csaba Balogh fra et an-
det stort skakland, Ungarn. Han er
18 år men er allerede blevet nr. 4 i
det ungarske voksenmesterskab.

Hvilke danske spillere, der får
chancen for at prøve kræfter med de
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Det er med stor sorg vi må konsta-
tere, at vores klubkammeret Liselotte
Madsen er død efter længere tids
sygdom, kun 41 år gammel.

Liselotte kom til klubben i en for-
holdsvis sen alder. Hendes tilgang
til skakmiljøet var ikke så meget
selve spillet som aktiviteterne om-
kring det.

Men med tre skakspillende min-
dre brødre kunne det ikke undgås, at
der blev snakket en del skak i fami-
lien, og i 1992 meldte hun sig til at
stå for kantinen, da vi holdt Junior-
DM. Vi bemærkede hurtigt hendes
effektive planlægning og sikre hånd,
og i de følgende år stod Liselotte for
de fleste ikke-skaklige aktiviteter ved
klubbens arrangementer. Det var vel

K�$0/

at mærke ikke småting, vi havde
gang i på den tid, stævner med 100
deltagere hørte til dagens orden.
Liselottes kapacitet og engagement
gjorde, at vi turde binde an med ar-
rangementer, der uden hendes ind-
sats havde forekommet uoversku-
elige og urealistiske. Hun syede
f.eks. egenhændigt alle kostumerne,
da vi et år optrådte med levende brik-
ker ved et propagandaarrangement.
Og man skal lede længe efter en
skakleder, der var mere velforberedt
end Liselotte. Der blev ofte brugt
lang tid på detaljerne.

Det største arbejde lagde hun i
opbygningen af klubbens ungdoms-
afdeling, som hun startede helt fra
bunden med ét medlem. Med tiden
blev det til en lille satellitklub på den
skole, hvor hun var børnehaveklas-
seleder. Den voksede hurtigt, og
snart var vores ungdomsafdeling en
af landets største med 40 aktive. Bør-
nene elskede hende, og hun elskede
arbejdet med børnene.

Liselotte var drivkraften bag skak-
lejren ChessCamp, som i 2000 blev
stiftet på hendes initiativ. Børnene
vendte hjem med masser af gode
oplevelser, og lejrene blev hurtigt
populære – og har uden tvivl spillet

en stor rolle i udviklingen af hoved-
kredsens frugtbare skakmiljø. Hun
havde håbet at få årets lejr, den femte,
med som afslutningen på sit arbejde.
Lejren bliver naturligvis gennemført,
men ChessCamp vil aldrig blive helt
det samme uden Liselotte.

I efteråret 2002 fik Liselotte kon-
stateret leukæmi, og resten af hen-
des liv blev en indædt kamp mod
sygdommen. I april fik hun den tri-
ste besked, at der ikke var mere, læ-
gerne kunne gøre for at bekæmpe
sygdommen. Vi havde alle ønsket,
at hun havde fået mere tid til at tage
afsked med livet og sine nærmeste.
Hun nåede at tage afsked med sine
klubkammerater på årets generalfor-
samling, hvor hun trådte ud af be-
styrelsen efter 11 år. Men det skulle
vise sig at være en af de sidste dage,
hvor hun endnu var frisk.

Liselotte efterlader et stort tom-
rum i klubben, som vi aldrig vil blive
i stand til at fylde ud. Vi vil komme
til at savne hendes smil og hendes
glade stemme, hendes grundighed og
hendes kærlige hånd. Vi har mistet
en god klubkammerat. Æret være
hendes minde.

Poul Buhl
Skakklubben af 1927, Ringsted

stærke gæster, er endnu ikke afgjort,
men 19-årige IM Davor Palo på 2525
er selvskrevet.

Turneringen kan følges på Hotel
Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V.
efter følgende program: Søndag den
14/8 kl. 15-21, mandag 15/8 kl. 10-
16 og 18-24, tirsdag 16/8 kl. 16-22,
onsdag 17/8 kl. 10-16 og 18-24, tors-
dag 18/8 kl. 16-22, fredag 19/8 kl.
16-22, lørdag 20/8 kl. 10-16.

Som afslutning, weekenden lør-
dag 20/8 - søndag 21/8, indbyder
Grundfos endvidere til hurtigturne-
ring for alle, uanset alder, med max.
2200 i rating. Se nærmere informa-
tion i indbydelsen side 45 eller på
turneringens hjemmeside.
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Af Niels Erik Nielsen

Dansk Skak Unions pokalturnering
rundede i år det første skarpe hjørne,
idet det var 10. gang stævnet blev
afholdt. Den landsdækkende turne-
ring har undergået adskillige ændrin-
ger undervejs, og var således de før-
ste år udelukkende et anliggende for
eliten, men siden 1999 er den ud-
kommet i en mere folkelig udgave,
hvor der spilles 6 runders Monrad i
Elite- Bredde- og Juniorrække. Med
overgangen til det ny spillekoncept
skiftede man samtidig spillested,
nemlig til Hotel Nyborg Strand, der

siden har dannet den perfekte ramme
om det store arrangement, hvor til-
slutningen har svinget mellem 160
og små 200 spillere.

Jubilæumsstævnet satte med 16
hold i hver af de to voksenrækker
samt 14 hos juniorerne deltager-
rekord, for ganske vist har man tid-
ligere kunnet mønstre et tilsvarende
antal hold, men et kig på spiller-
kortene viser klart, at stadig flere
benytter sig af muligheden for at
kunne sætte en reserve ind, og at
denne praksis er mest udbredt blandt

de bedste. Det pæne fremmøde lo-
ver godt for turneringens fremtid,
ligesom arrangørernes opfordring til
de enkelte hovedkredse om at lade
kvalifikationen til finalestævnet
være ledsaget af en adgangsbillet til
den fantastiske buffet er for opadgå-
ende, således var cirka en tredjedel i
år en tur omkring de bugnende
borde.

Den stramme tidsplan blev for en
gangs skyld ikke overholdt til punkt
og prikke, idet lægningen af sidste
runde i Bredderækken måtte gå om
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et par gange inden den var korrekt
udført, men med skyldig hensynta-
gen til den omfattende logistik, et så
stort arrangement kræver, sørgede
TL-teamet anført af stævneleder
John Rendboe for at tingene gled i
olie, og samtidig var DSU’s nyvalgte
IT-mand Morten Rasmussen garan-
ten for, at der også var hul igennem
til verden udenfor, idet udviklingen
i de respektive rækker kunne følges
runde for runde via Internet.

Spilleforholdene var som altid helt
i top, garneret med gratis kaffe og
isvand ad libitum, men de involve-
rede fik sig lidt af en overraskelse,
da de ankom til Hotel Nyborg Strand
denne solrige søndag formiddag, idet
det viste sig, at Old English Sheep
Dog klubben i Danmark holdt hun-
deudstilling udenfor i haven, hvor
deltagere fra 20 nationer stolt frem-
viste de voldsomt behårede dyr, der
dog så ud til at tage virakken med
ophøjet ro. Det samme gjorde skak-
folket, der ikke blev generet synder-
lig af hundetræffet. Eneste minus var
faktisk, at yderdørene indimellem
måtte holdes lukket. Det var især en
nødvendig foranstaltning, når men-
neskeracen kom på banen med vote-
ringer og præmieoverrækkelser!

En åben DM-affære
Med i feltet i Eliterækken var tidli-
gere vindere såsom Nørresundby
(1999), Jetsmark (2003), Skolerne
(2000, 2001, 2004) og Brønshøj
(2002), mens Nordre (1997), der sid-
ste år var med i opløbet om DM-tit-
len, i år måtte blive hjemme, da Sko-
lerne og SK 1968 i det lokale kvali-

fikationsstævne satte sig på de to
Elite-pladser.

Modsat sidste år mødte de forsvar-
ende mestre og tredobbelte vindere
fra Skolerne denne gang op i noget
nær stærkeste opstilling, hvilket også
gjaldt for bysbørnene fra SK 68, der
som sølvvindere i den just overstå-
ede divisionsturnering, bestemt til-
hørte favoritternes kreds, hvortil man
nærmest pr. tradition også kan regne
Brønshøj, der havde givet genvalg
til sidste års skræmmende formation.
Dog var der ændret på rækkefølgen
i toppen, idet stævnets enlige stor-
mester, Carsten Høi, havde overta-
get førstebrættet fra Kim Pilgaard.

Aalborg anført af Nicolai V. Pe-
dersen lignede også et muligt bud på
DM-titlen oven på en flot sæson
kulminerende med oprykningen til
Skakligaen. Holdet var oven i købet
forstærket med tilgangen af den
13-dobbelte fynsmester Carsten
Bank Krøldrup Friis, men manglede
til gengæld hurtigskakspecialisten
Lars Venø Jakobsen.

'De lokale forhåbninger om en
DM-titel til Fyn knyttede sig atter til
Sydøstfyn, der rådede over tre gen-
gangere i forhold til det mandskab,
der i 2000 måtte se Skolerne hjem-
føre titlen efter lodtrækning – en
uskik, der heldigvis er blevet fjernet
i det ny reglement, hvor mesterska-
bets placering i tilfælde af total lige-
stilling afgøres i en lynomkamp.

Tidlige favoritmøder
Brønshøj og Skolerne lagde ud med
4-0 over hhv. Hillerød og Næstved
og dermed røg to af forhåndsfavo-

ritterne ind i hinanden allerede i
2. runde, der ligeledes bød på et inter-
essant møde mellem to andre DM-
kandidater, nemlig SK 1968 og Nør-
resundby, der også mødte frem med
maksimumpoint, og ellers var åb-
ningsrundens største overraskelse, at
Aabenraa klarede uafgjort mod Syd-
østfyn. Brønshøj - Skolerne sluttede
2-2, men undervejs lignede det en
sikker sejr til århusianerne.

Samtidig vandt SK 1968 3-1 over
nordjyderne og lagde sig i spidsen
med 7 p., et point foran Brønshøj,
Skolerne og Aalborg, der sluttede sig
til førerfeltet via en 3-1 sejr over
pokalvinderne fra 2003 Jetsmark, der
aldrig kom til at spille nogen rolle i
titelkapløbet. Sydøstfyn lagde sig i
baghjulet efter at have lammetævet
Læseforeningen 3½-½ i det det fyn-
ske lokalopgør.

De tredobbelte mestre
fik klø af Aalborg
Skolerne røg i 3. runde ind i en regu-
lær lussing mod Aalborg, der vandt
3½-½. Førstebrættet Jan Sørensen -
Nicolai V. Pedersen endte remis,
men så stod den ellers på afklaps-
ning i de tre øvrige partier, som her
på andetbrættet, hvor sidste års vin-
der af topscorerpræmien kom fryg-
telig galt af sted allerede i åbningen:
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Bedre er 7. Ld3.
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Efter 10. Lc7! Dxc7 11. Sxe4 ser det
sorte bondefremstød temmelig umo-
tiveret ud.
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11. Se5 Sxd2 kom ikke på tale
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20. Txf8† Kd7! 21. Tf1 Tf8! brin-
ger for alvor sorts officerer på ba-
nen.
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21. Txf8†? Kd7!
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Brønshøj - SK 1968 endte uafgjort,
så nu havde sidste års sølvvindere
spillet uafgjort mod to af de andre
favorit hold og var stadig med i guld-
kampen.

Med 3-1 over Nørresundby blan-
dede Sydøstfyn sig for alvor, idet
topstillingen halvvejs i turneringen
så således ud: Aalborg 9½, SK 1968
9, Sydøstfyn 8½ og Brønshøj 8.

Brønshøj hægtet af
I 4. runde gik det helt galt for Brøns-
høj, der aldrig overvandt en katastro-
fale start mod Sydøstfyn, hvor Kim
Pilgaard spillede som lyn og torden
og hurtigt kom en bonde bagud,
hvorefter parterne endte i slutspil,
som Brønshøj-manden givet stod til
at tabe, men en forfejlet tårnafbyt-
ning var rent guf for danmarksme-
steren fra Vejle 1974, Ulrik Rath. Det
hele var overstået på blot 18 minut-
ter!
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Bedre 26. Le7.
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Carsten Høi tabte til Lars Borbjerg-
gaard efter en yderst spændende af-
fære, og med 1-3 nederlaget var det
enlige københavnske bud på en sam-
let vinder reelt ude af guldkampen.

Skolerne gjorde kort proces med
Jetsmark, der måtte tage til takke med
en sølle remis, mens der var større
jævnbyrdighed i et andet jyske op-
gør, nemlig det mellem SK 1968 og
Aalborg, hvilket dog ikke afspejlede
sig på bræt tre, hvor Lars Meyer led
dagens eneste nederlag, men det
gjorde han til gengæld med mßner:
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13. Lf6! gjorde også ondt
����������

13... hxg5? 14. Sf6†! exf6 15. Dxf6
og sort er helt væk. 13... f5 var det

relativt bedste, for efter 14. Tfe1!
fxe4 15. Dxe4 Kf7 16. De5 Th7 17.
Lxe7 kan sort trods alt kæmpe vi-
dere.
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Samlet set kom ålborgenserne dog
fra matchen med en 2½-1½ sejr og
befæstede positionen i toppen, men
Sydøstfyn åndede dem nu ret så
voldsomt i nakken: 1. Aalborg 12,
2. Sydøstfyn 11½, 3. SK 1968 10½,
4. Skolerne 10.

Begge topopgør
endte uafgjort
Mødet mellem Aalborg og Sydøst-
fyn bragte inden afklaring om mes-
terskabets placering, da opgøret end-
te 2-2. På topbrættet sejrede Nicolai
V. Pedersen, der samtidig satte sin
nærmeste konkurrent til topscorer-
værdigheden på plads, men det uaf-
gjorte resultat burde være en gave til
forfølgerne, der dog slet ikke forstod
at drage nytte af det, idet det århu-
sianske lokalopgør fik samme ud-
gang, mens Brønshøj kun formåede
at vinde 2½-1½ over Jetsmark, så
situationen inden sidste runde var
stort set uændret, dog var Nørre-
sundby nu teoretisk med i dansen om
guldkalven. Det krævede dog en
storsejr over naboklubben i sidste
runde, ligesom de øvrige resultater i
den grad skulle flaske sig.

Aalborg fastholdt
forspringet
Aalborg fjernede dog hurtigt enhver
tvivl om pokalens placering ved tid-
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ligt at bringe sig foran 2-0 i arve-
fjendeopgøret, og den samlede sejr
på 3-1 overlod det blot til konkur-
renterne at slås om sølv og bronze.
Her fik vi til gengæld dramatik for
alle pengene, især i opgøret mellem
SK 1968 og Sydøstfyn, hvor en
eventuel vinder var så godt som sik-
ker på medaljer.

Århusianerne lignede længe det
klart bedste bud, thi mens topbrættet
endte remis, vandt Arne Matthiesen
over Ulrik Rath, og på tredjebrættet
opbyggede Arnes bror Martin en klar
gevinststilling, men endte med at
tabe på tid, da hans modstander blev
ved med at trykke tilbage på uret
under påberåbelse af væltet brik –
en opfattelse SK 68-spilleren var
uenig i, men han nedlagde først pro-
test efter tidsoverskridelsen, og netop
fordi han fortsatte med at spille vi-
dere, efter at episoden var indtruffet,
ville turneringslederen ikke tilkende
Martin pointet.

Fjerdebrættet blev herefter afgø-
rende for det samlede udfald, og her
rådede Sydøstfyn over Eliterækkens
bedst scorende reserve i skikkelse af
Finn Nøhr, der vandt de fire partier,
han var involveret i:
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Efter 15. Dd5 Se6 16. Dxa5 Sxa5 så
jeg ingen kompensation for bonden.
������������	��������	�������������
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Formentlig en fejl – sort kan måske
holde balancen med 20... Dd8 21.
Dxb7 Tb8 22. Dxa7 Ta8 23. Db7
Tb8 24. Sc6 Txb7 25. Sxd8 Txd8.
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23. Dxa6 fejler intet, men jeg var på
jagt efter større dyr i skoven.
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Jeg havde i et stykke tid mindet mig
selv om, at jeg altid skulle være pa-
rat til at besvare dette træk med Ld4,
så næste træk kom prompte. Lidt
pinligt, for et frisk kik på stillingen
kunne måske have inspireret mig til
det knusende Lc1! Var det ikke Lar-
sen, som engang sagde, at løbertræk,
der går bagud, er nogle af de svære-
ste træk at finde?
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28. Db2 Tb8 29. Sb3† Kg8 30. Txa2
De1† 31. Lf1 vinder

������	���
������	����	��������	����

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

������
��������

�������������

31... Dxe6 32. Td7 Dg8 33. Lc4 Tb8
(33... e2 34. De4) 34. De4.
�
���������	����������������������
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Under betydelig mindre bevågenhed
vandt Skolerne samtidig 4-0 over
Hillerød, hvilket viste sig at række
til en tredjeplads, mens Brønshøjs
3½-½ sejr over Nykøbing F. kun var
nok til den sure fjerdeplads. For
Aalborg var det klubbens første ind-
tegning, og så alligevel ikke helt, thi

da de glade vindere fik kigget nær-
mere på den flotte G.A.K. Nielsen-
pokal, blev det snart klart, at Aal-
borg Skakforening i skaktidernes
morgen havde været provinsmestre
flere gange, senest i 1943.

Guld: Aalborg – 1. IM Nicolai V.
Pedersen 5½/6, 2. Carsten Bank
Krøldrup Friis 5/6, 3. Lars Meyer
4/5, 4. Carsten Hellegaard 2/4,
R. Torben Hjorth ½/3.

Sølv: Sydøstfyn – 1. IM Lars Bor-
bjerggaard 4/6, 2. FM Ulrik Rath
2½/5, 3. Jan Nordenbæk 3/5, 4. Kim
Skaanning 2½/4, R. Finn Nøhr 4/4.

Bronze: Skolerne – 1. IM Jan Sø-
rensen 3½/5, 2. Jakob Vang Glud
3½/5, 3. Bo Jacobsen 2/4, 4. Tobias
Christensen 3½/5, R. Thomas Ochs-
ner 3½/5.

Brønshøj til tops
i Bredderækken
Efter et tiltrængt serviceeftersyn med
virkning fra 2003 er der kommet nyt
liv i Bredderækken, hvor især ind-
førelsen af et ratingloft på 1800 har
betydet, at holdene modsat tidligere
konkurrerer på lige vilkår, hvilket
heldigvis også har betydet, at inte-
ressen for at være med her er større
end nogen sinde.

Holdene blander selv kortene, og
det medfører i nogle tilfælde, at folk
med betydelig spillestyrke er at finde
i toppen, blot det modsvares af del-
tagere med tilpas lav rating længere
nede. Det var lige ved og næsten for
Brønshøjs bredderække-mandskab
sidste år, hvor de trods en god slut-
spurt aldrig overvandt en katastrofe-
start, men i år skulle det så være, og
med genvalg til hele truppen, var det
op til dem selv at vise, om pokalen
rettelig hørte hjemme i København,
og ikke igen skulle til Nordjylland,
som det var tilfældet i 2004-udga-
ven, hvor Jetsmark kom i mål som
en sikker vinder. En direkte konfron-
tation var dog ikke mulig, idet sidste
års vindere ikke formåede at komme
videre fra kvalifikationsstævnet, og
skulle man se sig om efter oplagte
udfordrere til Brønshøjs i egne øjne
logiske favoritstatus, var det natur-
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ligt at blive i det jyske, hvor de to
århusianske deltagere Nordre og
Skolerne begge stillede med mand-
skaber, der burde kunne begå sig helt
fremme, ligesom Aalborg også her
så ud til at være godt kørende.

Nordre lignede længe et godt bud
på en vinder, idet de efter fire runder
var alene i udbrud med hele to point
ned til nærmeste forfølger Brønshøj,
der igen var røget ind i noget slemt
snavs først på dagen, hvor de måtte
ned med hele 1-3 til Aalborg, men
siden havde de rejst sig, blandt an-
det ved at vinde med de tilsvarende
cifre over Skolerne.

Nordre var altså advaret inden mø-
det med københavnerne, men alli-
gevel måtte de indkassere et neder-
lag i nøjagtig samme størrelsesorden,
hvilket bragte Brønshøj på omgangs-
højde. Begge hold var dog truet bag-
fra af Skolerne, mens Aalborg i
runderne 4 og 5 havde spillet sig
bagud af det gode selskab, ved blot
at score sølle 2 point.

I finalerunden var Brønshøj oppe
mod den på papiret letteste modstan-
der, nemlig Holstebro, og selv om
der var lidt slinger i valsen under-
vejs, var 2½-1½ sejren akkurat var
nok til at blive samlet vinder af
Bredderækken, især fordi Skolerne
i det store århusianske prestige-op-
gør sluttede effektfuldt af mod et
demoraliseret Nordre-mandskab, der
efter ½-3½ nederlaget oven i købet
røg helt ud af medaljerækken, da
Aalborg qua en storsejr over Hol-
bæk løb med bronze-medaljerne.

Brønshøis vinderhold: 1. Jakob
Aabling-Thomsen 3½, 2. Steen Pe-
tersen 4, 3. Mikkel Svendsen 5, 4.
Sidsel Thostrup Høgh 3½.

Frem overtog efter
Taastrup i Juniorrækken
Juniorrækken har de senere år været
totalt domineret af Taastrup, der in-
den årets DM-stævne kunne se til-
bage på tre mesterskaber i træk, men
de mødte frem velvidende, at deres
dage som suveræne vindere nok var
talte. Anderledes kunne det næsten
ikke være, når tre af de fire triumfa-
torer fra guldholdet manglede. Til-
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1. bræt:
Nicolai V. Pedersen, Aalborg, 5½
Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn, 4
2. bræt:
Carsten Bank Friis, Aalborg, 5
Arne Matthiesen, SK 68, 4/5
3. bræt:
Thorbjørn Bromann, Brønshøj, 4½
Lars Meyer, Aalborg, 4/5
4. bræt:
Nikolaj Palm, Brønshøj, 4
Jens J. Christiansen, Nr. Sundby, 4
Reserve:
Finn Nøhr, Sydøstfyn, 4/4
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1.  bræt:
Søren Ejdum, Viborg, 6(!)
Casper D. Rasmussen, Skolerne, 5
Bjarne Sønderstrup, Aalborg, 4/4
2.  bræt:
Ove S. Hansen, Holbæk, 4½
Steen Petersen, Brønshøj, 4
3.  bræt:
Mikkel Svendsen, Brønshøj,  5
Nikolai L. Kjær, Springeren,  5
4.  bræt:
Steen Christensen, Nordre, 5
Reserve:
Erik Pontoppidan, Vejle, 3/4
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1.  bræt:
Alexei Hansen, Taastrup, 5
Asbjørn Korsholm, Viby, 4½
2.  bræt:
Thomas Blum, Viby 5½,
Örn Agustsson, Aalborg, 5
3. bræt:
Emil Deleuran, Frem 3, 5
Pierre Dahl, Frem 1, 4½
4.  bræt:
Casper Emil Rouchmann, Frem 1, 5
Jeppe Christensen, Haderslev, 4½
Søren Christensen, Frem 3, 4½

bage var Alexei C. Hansen på første-
brættet, og han gjorde i den grad sin
skyldighed ved at nappe topsco-
rerpræmien, men de fleste af hans
sejre kom i hus mod klart laverede
ratede spillere, hvilket selvfølgelig
hang sammen med, at hans hold al-
drig var med fremme.

Siger man juniorer, har man også
tit tilføjet Tjele, men skolen deltog
ikke i år, flere med tilknytning til
stedet var dog at finde på andre klub-
bers hold.

Det blev hurtigt klart, at Frem fra
Odense på dagen var en klasse over
alle de andre, hvilket sådan set er
logisk nok, da klubben kan prale af
at have en af landets største ung-
domsafdelinger, der især har sit ud-
spring i skoleskakken. For kendere
på området er det blot nødvendigt at
sige Giersings Realskole, så ringer
alle klokker!

Frem var ene om at stille tre hold
i samme række, de to kvalificerede
sig i sikker stil ved det lokale stævne,
mens tredjeholdet med kort varsel
trådte til, da afbud fra en anden ho-
vedkreds ellers ville have betydet, at
man var blevet nødt til at spille med
oversidder, hvilket vi heldigvis mod-
sat sidste år blev forskånet for. En
forhåndsvurdering af juniorernes
indbyrdes styrke er altid vanskelig,
ikke mindst da det i denne række er
tilladt at bruge en voksen med mak-
simalt 1699 i rating. Kun få hold
benyttede sig af ordningen, blandt
dem Frem i skikkelse af Pierre Dahl
på tredjebrættet.

Spændingen om førstepladsen
forduftede som sagt hurtigt, idet
odenseanerne anført af rækkens hø-
jest ratede spiller Kristoffer Dyrgaard
vandt de fem første runder i sikker
stil, og Frem-spillerne var derfor så
godt som sikre på mesterskabet in-
den sidste runde, hvor de overra-
skende måtte ned mod Skive, der dog
ikke kunne bruge 2½-1½ sejren til
noget, da Viby og Haderslev løb med
hhv. sølv- og bronzemedaljer.

Frems vinderhold: 1. Kristoffer
Dyrgaard 4, 2. Theis Nielsen 4, 3.
Pierre Dahl 4½, 4. Casper Emil
Rouchmann 5. �!!"#$$*���������������
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Sigeman & Co Chess Tournament
er blevet spillet hvert år siden 1992.
De første ti år blev hele turneringen
spillet i Malmö. Siden 2002 har der
været et samarbejde mellem Lim-
hamns Schacklubb og Københavns
Skak Union, således at de første fem
runder spilles i Malmö og de sidste
fire i København. Pga. samarbejdet
mellem de svenske og danske arran-
gører har der været tradition for en
overvægt af spillere fra disse to lande.
Jonny Hector har således deltaget i
samtlige Sigeman-turneringer, og
jeg har spillet med otte gange.

I år kom de to højest ratede stor-
mestre dog langvejs fra. Det var 18-
årige Hikaru Nakamura (USA) og
24-årige Krishnan Sasikiran (In-
dien). Sidstnævnte havde jeg spillet
mod i Vesterhavsturneringen 2003
og i Samba Cup samme år.

1��/�5��� Den amerikanske teen-
ager – og regerende amerikanske
mester – havde jeg aldrig spillet mod
før. Ej heller overværet hans partier
‘live’. Så jeg havde ikke rigtig noget
indtryk af hans spillestil eller spille-
styrke, da vi mødtes i 1. runde:

5���,����<�*$4=
(����6������<�*��=
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Som turneringen skred frem, blev det
tydeligt at Nakamura – i hvert fald i
denne turnering – eksperimenterede
en del i åbningen. Teksttrækket er et
originalt bondeoffer som den russi-
ske stormester Mihail Ivanov intro-
ducerede i 1996. Om end hans mod-
stander Nikcevic undlod at dække
sin c4-bonde.
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Sort sikrer sig terræn og en bedre
kontrol over de sorte felter på dron-
ningfløjen. Hvids åbningsidé kom-
mer tydeligere til udtryk efter 8...
Lb7 9. La5 Dc8 10. Ld3. Hvid føl-
ger op med b3-b4, der forhindrer c6-
c5 og giver sort en dårlig hvidfeltet
løber.
�������������������������������	��
�

���
������������
��������������������

��
����

Sort vælger en klassisk spillemåde,
der åbner for Lb7. Jeg havde des-
uden forudset den for sort gunstige
udvikling omkring træk 19. Det
materialistiske 19... Lb4 kunne ikke
helt afvises, om end sort i alle til-
fælde ville være nødt til at give
materiale tilbage. Man kunne tænke
sig fortsættelsen 20. Lxb4 axb4 21.
Txa8 Lxa8 22. e5 Sd5 22. Se4, hvor
hvid er på vej til at dominere de sorte
felter. Det nødvendiggør enten 22...
c5 23. dxc5 Sc3 eller 22... Sc3 23.
Sxc3 bxc3 24. Dxc3 c5.
�	����

Dette var ideen med hvids opstilling
Ld2-c3 og dublering af tårnene i a-

linien. Han har fået et rigtig godt
springerfelt på c4.
�	�������

Herefter viser det sig, at hvid har
visse problemer med at koordinere
sine styrker. Overraskende i betragt-
ning af den stærke Sc4 og sorts uud-
viklede tunge officerer (Tf8 og Dd8).
�����������������������������������

19. e5 Sd5 20. Lxd4 Lc5 21. Lb2
S5b6! var heller ikke uproblematisk.
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Truer 20... Lxd4 21. Sxd4 Sc5. Flyt-
ter Ld4, er Sf6-g4 stærkt. Hvid er i
alvorlige vanskeligheder.
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Dette træk burde have tabt direkte,
men 22. S4f3 Sc5 23. Ta1 Td8, eller
23. Sc4 Dd8 24. Txb4 Sxd3 25.
Txb7 Sxe4 var heller ikke godt.
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Sort kunne vinde direkte med 22...
e5! Flytter Sd4, kan hvid efter 23...
Sf6-g4 ikke dække f2 på nogen god
måde. 23. Txb4 Dxd4 24. Txb7 Sc5,
og sort vinder materiale.
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Her misser sort endnu en gevinst, om
end den langtfra var så åbenlys som
ved træk 22: 23... Dd6! havde jeg
forkastet pga. 24. Tb5, men 24...
Sfd7 24. b4 Sxd3 26. Txb7 Sde5 27.
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Dc3 Sf4! Med den stærke trussel 27...
Dxd4. Efter det relativt bedste 28.
Tb5 Td8 29. g3 Sc6! 30. Dxc6 Dxd4
31. gxf4 Dxd2 er hvids stilling ikke
holdbar.
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En fornuftig beslutning. Hvids offi-
cerer stod stadig en anelse akavet, så
det er rigtigt at forcere remis.
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Sort kunne have vundet b-bonden
med 29... Da2! 30. De3 Tb8 om end
stillingen også herefter burde være
remis.
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En ærgerlig remis. Også fordi de
førende spillere – inklusive Naka-
mura - i de kommende runder satte
et højt tempo.

Øvrige resultater 1. runde:

Timman - Davor Palo 1-0
Iordachescu - Hillarp-Persson 1-0
Hermansson - Sasikiran 0-1
Sune Berg Hansen - Hector 0-1

���/�5��� Også Nakamuras andet
parti viste, at amerikaneren – som
mange andre unge stormestre – først
og fremmest er en praktisk stærk og
fleksibel spiller. Der er parat til at
løbe en risiko og som sjældent kom-
mer i tidnød. På det tekniske område
er der endnu plads til betydelige for-
bedringer. Diagramstillingen opstod
efter Hectors 41. Te8-d8:
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Sort har to bønder mere, men ge-
vinstføringen var ikke overbevisen-
de:
����������

41... Th4! 42. Lf4† Kb7 med ideen
43... Kc6! (planlægger Sc8-d6) 44.
Txc8† Kd7 ville have vundet let. 42.
a5! Truer 43. a6†.
�
����������������������

Sort burde for enhver pris have for-
søgt at undgå denne radikale svæk-
kelse af bondestillingen. Bedst var
formentlig 43... Th3 for at følge op
med Kb7-a6 eller Kb7-c6, hvorimod
43... Ka6 44. Sc7† Kxa5 45. Ld2†
Ka4 46. Td3 med ideen Sc7-b5 eller
Kc1-b2 og Td3-a3 mat – ikke var
helt klart (46... Th2!?)
�����������	�������������	�����

Her kunne hvid have holdt remis
med 46. Kb2 (idé 47. Sxc5 og 48.
Sc5-a4† Ka6 49. Sc5†) 46... Tf3 47.
Txc5 (truer 48. Tb5† og 48. Lc7†)
47... Txf4 48. Tb5†.
�	�����������������	���������

Der var en studieagtig vej til remis:
48. Tc6† Sb6 49. Sc5† Ka5 50. Ld6
Sxc4 (50... Sxc6 51. Sb7† Ka6 52.
Sc5†) 51. Lxe7 Kb5 52. Txf6 Th1†
53. Kc2 Se3† 54. Kb2 Th2† 55. Kb1
Sd5 56. Tf7 Sc3† 57. Kc1.
���������������	�����������������
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53. Ka2 gav stadig visse remis-
chancer.
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Iordachescu spillede overbevisende,
mens turneringen foregik i Malmö.
Diagramstillingen er fra 2. runde,
hvor den moldaviske stormester hav-
de sort mod Hermansson:
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Jeg stod og så, mens sort overvejede
sit træk. Spillerne var så småt på vej
i tidnød. Hvad tænker han på? Hvor-
for spiller han ikke Sf2-d1! Der truer
37... f2† 38. Kh1 Df3† med mat, 37...
Dg5† 38. Kh1 Sf2 mat, samt 38...
Sd1xe3.
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Stillingen er så god, at selv dette
upræcise træk vinder.
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Øvrige resultater 2. runde:

Sasikiran - Davor Palo ½-½
Hillarp-Persson - S.B. Hansen 1-0
Curt Hansen - Timman ½-½

��� /�5��� Turneringens ældste
deltager vandt sit andet parti, om end
det var med en hel del medvind:
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Engelsk / A29
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Hvids forsøg på at opbygge et initia-
tiv på dronningfløjen bygger kun på
officersspil. Det er ikke tilstrække-
ligt til at sætte sort under pres.
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Giver hvid en tilfældig chance.

	������

26. Txb3! axb3 27. Ld5† Txd5 28.
Dxd5† med klar fordel.
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Sort har manøvreret godt med de
tunge officerer, der nu både dækker
b7 og kan bruges offensivt i forbin-
delse med f5-f4 / g7-g5.
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Pludselig er det hvids dronningfløj,
der bryder sammen.
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Sort har en merbonde og a-bonden
er kolossalt farlig. Den nemmeste ge-
vinstvej var 36... Dc1† 37. Kh2 fxe4.
�	���������������
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38... Le6!
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Så er hvid godt med igen.
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Hector har stadig en merbonde, men
kongestillingen er meget blød.
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Sorts stilling er nu tabt.
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58. Dh2!
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Jeg har tidligere misbrugt gevinst-
stillinger mod Davor Palo ved NM
2003 og 1. Samba Cup samme år.
I 3. runde var det godt på vej til at
ske igen:
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Jeg så, at sort nu kan vinde ved at
forcere en fribonde i a-linien med
41... Tb2! 42. Kd4 b5 43. axb5 a4
44. c4 a3. Men efter 45. c5† har han
jo forbundne fribønder. Den slags
komplikationer er der vel ingen
grund til at tillade.
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Rigtigt var 51... Kh1 52. Kb7 Tb4
53. Tg4 Txa4 54. Kb6 Ta1, hvor-
efter a-bonden vandrer mod a1 med
let gevinst.
�
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Også hvid er rystet over den ven-
ding, partiet har taget. 53. Tb1† Kg2
54. Kb6 holdt remis.
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Øvrige resultater 3. runde:

Nakamura - Hillarp-Persson 1-0
Iordachescu - Sasikiran ½-½
S.B. Hansen - Hermansson 1-0

���/�5��� Mit overordnede kon-
cept var forfejlet, og min modstan-
der vandt desværre denne topkamp
alt for let:
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Dronninggambit / D36
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Langt stærkere end det gammeldags
13. e4. Teksttrækket blev spillet af
Kasparov mod den indiske storme-
ster Barua i 2000. Så selvfølgelig
kendte Sasikiran denne idé.
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Hvids mobile centrumsbønder giver
ham klar fordel.
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19... Lxd5 20. Sc3 var ikke ret me-
get bedre.

�����
�����
�����������

���������


���������	

Jeg vurderede det som nødvendigt
at neutralisere hvids terrænovervægt.
Men kønt er det ikke.
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Trods afbytninger af tunge officerer
er hvids pres ikke blevet mindre.
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Øvrige resultater 4. runde:

Hillarp Persson - Timman ½-½
Hermansson - Nakamura ½-½
Iordachescu - S.B. Hansen ½-½
Hector - Davor Palo ½-½

$�� /�5��� Den sidste runde på
svensk grund. Det lykkedes mig at
komme tilbage i kampen om top-
placeringerne med følgende gevinst:
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Dronninggambit / D30
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Den almindelige opfattelse har væ-
ret / er, at hvids lidt passive 5. træk
bedst neutraliseres på denne måde.
Jeg var dog ikke helt så overbevist
om, at stillingstypen der nu opstår –
modtaget Dronninggambit med et
par ekstra tempi til hvid – løser alle
sorts problemer.
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Hvid står bekvemt. Den opstilling
sort nu vælger giver ham store van-
skeligheder.
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Vinder endnu et tempo pga. truslen
13. Lxf6 Dxf6 14. Lxh7†.
�
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Bedre 12... h6.
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Sort ville gerne spille 13... exd5, men
14. Lxf6 Dxf6? 15. Dxc5 og 14...
gxf6 15. Lxh7 duer ikke.
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Herefter får sort aldrig mulighed for
at udvikle Lc8 og Ta8.
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16... Ld7 17. g4 Th6 18. Txd7 Dxd7
19. Dxc5 og vinder.
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Skidt men 19... Lc7 20. Le5 frem-
tvinger afbytning af Lc7 og Sc6,
hvorved hvid kan gennemtrumfe
Dd8†.
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20... Lxa3 21. Lxc6 Taxc6 22. Dd8
Lf8 23. Txc6 Txc6 24. Lb2 Le7 25.
Dxf8† Lxf8 26. Td8 Kg8 27. La3.
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Hvid har merbonde og overlegen
stilling.
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Timman bragte sig op på en udelt
førsteplads ved at besejre Hermans-
son.

Øvrige resultater 5. runde:

Nakamura - Iordachescu ½-½
Sune Berg Hansen - Sasikiran ½-½
Davor Palo - Hillarp-Persson 1-0

Lidt mere end halvvejs gennem tur-
neringen var stillingen: 1. Timman
4, 2-4. Sasikiran, Iordachescu, Naka-

mura 3½, 5. Curt Hansen 3, 6-7.
Davor Palo, Sune Berg Hansen 2,
8-9. Hillarp-Persson, Hector 1½, 10.
Hermansson ½.

*��/�5��� På fridagen blev spil-
lerne transporteret fra Malmö til
Quality Hotel i Høje Taastrup via
minibus, og dagen efter kunne tur-
neringens anden halvdel gå i gang.
Denne danske del af turneringen blev
et totalt sammenbrud for to spillere:
Hillarp-Persson tabte alle sine fire
partier, mens Iordachescu ganske
overraskende kun scorede et halvt
point. Den moldaviske stormester
var involveret i et vigtigt parti i 6.
runde, der i lang tid så ud til at skulle
bringe ham op på turneringens før-
steplads:
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Jugoslavisk / B07
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Hvid har valgt et relativt uambitiøst
åbningssystem. Med teksttrækket
forsøger sort straks at fremtvinge
udligning, hvilket dog mislykkes.
Bedre var f.eks 4... g6.
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Denne spillemåde har givet sort be-
tydelige problemer. Det lykkes da
heller ikke Timman at finde en vej
til lige spil.
�����������������������������	��������
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Sort kunne forsøge at modvirke b4-
b5 men 11... a6 12. b5 Lxf3 13. Sxf3
axb5 14. Dxb5 ville også have givet
hvid fordel.
�
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12... Sb8 13. c4 med nogen hvid
fordel.
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Bondekæderne a4-b5 og d4-e5 gi-
ver hvid terrænovervægt og klar for-
del.
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En anden god fortsættelse var 18.
La3.
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Neutraliserer hvids angrebschancer
på kongefløjen. Men giver også sort
en ganske dårlig hvidfeltet løber.
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Det andet tårn har ikke gode frem-
tidsudsigter på a1. Derfor synes 24.
Tac1 bedre.
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Sætter den møjsommeligt opbyg-
gede positionsfordel over styr. Bedre
f.eks 25. Dd3, hvorefter 25... c5? 26.
dxc5 Txc5 27. Sf3 blot ville give
springeren adgang til det gode felt
d4.
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Løser sorts sidste små problemer.
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Nu skal hvid spille præcist for at
holde balancen.
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34. Kf2! med lige spil.
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Pga. 37. Kxe1 Tc8.
���

Nakamura hang på i kampen om
førstepladsen ved at vinde bemær-
kelsesværdigt let med sort:
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Siciliansk / B90
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Når hvid ikke har flyttet nogen af
sine løbere (6. Le3 eller 6. Le2) er
dette springertræk mere naturligt end
7. Sb3, fordi hvid nu kan spille Lc4
eller Lg5 uden at have tabt et træk.
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Det normale træk (i denne sjældne
variant!) var her 12. Df3.
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Hvid har valgt en stillingsstruktur,
der er svær at spille, fordi han har
vanskeligheder ved at skabe sam-
menhæng mellem de to fløje. Bedst
synes 14. hxg5 hxg5 15. Txh8†
Lxh8 16. Df3 0-0-0 og sort står ikke
dårligere.
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Tillader sort at lukke stillingen un-
der meget gunstige omstændigheder.
Efter 16. exd5 Sxd5 17. Sxd5 Lxd5
18. hxg5 hxg5 19. Txh8† Lxh8†
ville begge konger have stået udsat,
hvorfor stillingen i det mindste ikke
have været entydig til sorts fordel –
som i partiet.
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Sort har fået en helt dominerende
stilling.
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25. Kf2 Lf4 26. g3 Txd1 27. gxf4
Dd7/Dd6 med vindende angreb.
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Med merbonde og afgørende stil-
lingsfordel.
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Øvrige resultater 6. runde:

Hillarp-Persson - Curt Hansen 0-1
Hermansson - Palo ½-½
Sasikiran - Hector ½-½

4�� /�5��� Den moldaviske stor-
mester faldt ud af topkampen efter
følgende parti:
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Dronninggambit / D37
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Ved det russiske holdmesterskab
2005 valgte Vaganjan at spille 8...

���� %�%��> 1$

�

�

:����1��
���#����������
��������������1�����/����

�����>)������)

$� �:	0���	����� ������



Se4 straks, men hans modstander
Volzhin fik fordel med det overra-
skende 9. Da4, der modvirker b7-
b6.
��������������������

Undviger hovedvarianten 10... La6
11. Lxa6 Txa6 12. b5 cxb5 13. c6
Dc8 14. c7.
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Sort kan åbne stillingen på dronning-
fløjen mere eller mindre. Det er dog
ikke helt nemt at vurdere, hvem en
sådan linieåbning kommer til gode.
Uden springere på brættet vil spillet
forme sig mere statisk. Så spilleren,
der havner i defensiven, kan komme
til at forsvare sig i lang tid.
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Nøjagtigere end 14... La6.
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Afbytter den dårlige løber.
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16... Lxe2 17. Dxe2 b5 - for at følge
op med Ta8-a7 og Tf8-a8 - besvares
stærkt med 18. a4!
������������
��������
�����

Sort synes ikke at have nogen pro-
blemer. Hans dronning står stærkt,
han har en ‘god løber’ (bevæger sig
på modsat feltfarve af egne centrum-
bønder) og har ingen svagheder. Ikke
desto mindre havde en radikal æn-
dring af bondestrukturen ved 18...
bxc5 19. bxc5 e5 20. dxe5 f5 for-
mentlig været den sikre vej til lige
spil.
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19... Ta4 20. Txa4 bxa4 21. b5 cxb5
22. Dxb5 a3 23. Db6 – med ideen
c5-c6-c7 - med hvid fordel.

������

Det viser sig nu, at sort ikke kan

holde kontrollen over a-linien.
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23... Dd7 var bedre, om end Da8-b8
og Lg3-d6 giver hvid gevinstchan-
cer.
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Sort skal holde c6, e5 og e4 dækket.
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31... gxh4 32. Dg4† Kf7 33. Lxh4
Lxh4 34. Dxh4 Kg6 synes holdbart.
�
����
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Uregelmæssigt / C20
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Hvis hvid vil forsøge at sætte sort
skomagermat er dette den mest præ-
cise trækfølge(!) idet udvikling af
dronningen ikke giver mening efter
2. Lc4 Sf6. Da jeg så diagramstil-
lingen, tænkte jeg tilbage på åbnin-
gen af Sigeman-turneringen 2003,

en større reception, hvor hovedpar-
ten af gæsterne var advokat-firmaet
Sigemans forretningsforbindelser.
Johan Sigeman optrådte undervejs
ved demonstrationsbrættet. Idet han
ganske beundringsværdigt forsøgte
at give forsamlingen et indblik i
skakspillets fascinerende verden.
Han demonstrerede først 2. Lc4 Sc6
3. Df3 Lc5 4. Dxf7 mat. Og herefter,
at hvis sort spærrer f-linien med 2...
Sf6 kan der komme 3. Dh5 Sc6 4.
Dxf7 mat. Han kom ikke ind på, at
3... Sxh5 er et godt forsvar. Som
skakstormester burde jeg have væ-
ret begejstret over dette næsten re-
ligiøse forsøg på at omvende forsam-
lingen til i hvert fald en vis interesse
for skakspillet. Jeg husker dog, at jeg
var splittet mellem begejstring og en
følelse af, at Johan Sigemans opvis-
ning på en eller anden måde ikke
passede sig for dele af publikum.
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Hvids åbningseksperiment har fak-
tisk været en pæn succes. Også efter
13. Lxe6 fxe6 14. 0-0-0 ville han
have haft gode chancer for at opnå
fordel.
���������������������	�������������	�
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19... The8 20.The1 Df8 synes at være
en bedre version af partivarianten.
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21. g4 med ideen h2-h4 med nogen
hvid fordel.
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Omsider har sort opnået lige spil.
Hans kontrol over e5 opvejer hvids
kontrol ver d5/f5.

�����������
	�����
�����
���������


���������	�
����������

Et stille remistilbud? (30. Le3 Sf6).
����������	����������������
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32... Sxe5 33. Sd4 Th8 var også fint
for sort.
�������������������������

Truer 35... Lxd5 36. Txd5 Dxd5.
������������	��������	�������
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Det naturlige 39. Tdh1 gav sort no-
gen fordel efter 39... Txh2 40. Txh2
d5! Bedre var dog 39. Txh8 Txh8
40. Sd4.
������������������������������	����
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Sort har fordel i kraft af kontrollen
over den eneste åbne linie.
�
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Et opfindsomt men ikke helt tilstræk-
keligt forsøg på igen at få aktive
muligheder.
�����������������������������

Hvid har sat sin lid til mulighederne
Sd4-c6† og Tg2-c2.
�������	��	���
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Der var heller ikke noget at indvende
mod 51... Ka7.
�
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Sort har en solid merbonde.
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Blandt deltagerne var der enighed
om at turneringen vil blive husket
for åbningsspillet i dette parti. Selv
missede jeg et par gode chancer med
hvid mod Hermansson – remis i 27
træk.

Øvrige resultater 7. runde:

Timman - Sune Berg Hansen ½-½
Hector - Hillarp-Persson 1-0

3��/�5��� Den indiske stormester
tog endnu et skridt i retning af turne-
ringssejren:
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Kongefianchetto / A40

�������	�
���������������	���������

�����

Efter min opfattelse bør hvid holde
spændingen i centrum med 5. Sge2 /
5. Sf3 eller spille 5. dxe5.
�������

En optimistisk spillemåde.
	���������������������������������	���
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Klaus Berg fik en udmærket stilling
mod mig med 9... De8 ved storme-
ster-turneringen i Kerteminde 1991.
�������
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Forsøger at fremprovokere f5-f4
(svækker e4) eller e5-e4 (muliggør
f2-f3).
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På denne originale måde sættes sorts
kongefløj under pres. Efter 12. 0-0
h5! ville han have fået godt modspil.
�
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Idé: 16. Sxf5 Lxf5 17. Lxf5 Dxf5
18. Tf3.
����������	�����


Det er lykkedes hvid at få adgang til
officersfeltet f4. Vigtigt er desuden,
at sort er bagud i udviklingen.
�	���������������������������

Indleder store komplikationer. 18.
De2 (dækker c4) var også godt.
��������������������
�����������
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Her måtte 21... dxc5 spilles.
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Med stor fordel pga. sorts uvirksom-
me tårne.
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30. Lb3 c4 31. Txf8† Kxf8 32. Df1†
Kg7 33. Lxc4 Sxc4 34. Dxc4 Dxc4
35. Txc4 gav en solid merbonde.
Sasikirans idé – at undvige officers-
afbytninger for dermed at fortsætte
angrebet mod modstanderens konge
- er logisk. Og endnu stærkere end
det enkle 30. Txf8† Kxf8 31. Df3†
Kg7 32. Tf1.
���������������������	

31... Sf7 32. Lf4 Dg7 33. Lb3 og
sort har ingen fornuftige træk. Hvid
vinder ved at overføre Tc1 til konge-
fløjen via f1-f3 og g3.
�
�����	����	����� �����������������
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Desværre missede jeg også i denne
runde en god chance for at blande
mig i topstriden. Diagramstillingen
næste side opstod efter 22. Dd2-e3 i
mit parti mod Iordachescu.
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Jeg overvejede længe 22... Se4-g5,
men forkastede det pga. 23. f3 Txc1†
24. Dxc1 f6 25. Sg6 Sxf3† 26. Kf2
med truslerne Txf3, Sxf8 og Se7†.
Sort har dog 26... Se5! 27. dxe5
Dxd3 28. Sxf8 Dd4† 29. Kg2 Kxf8
30. exf6 Dxf6/30... g5 med mer-
bonde og gode gevinstchancer.
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Bagefter analyserede vi 27. Dxc1 f6
28. Dc5 Se4 29. Dc6 Dxc6 30. Sxc6
Sd2!, som er ganske besværligt for
hvid. Efter 28. Sg6! har han dog in-
gen problemer. %�%

I topkampen Nakamura - Timman
stod den unge amerikaner endnu en
gang for rundens mest underhol-
dende parti. Diagramstillingen op-
stod efter sort 41... Ld7-c6:
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Sort var parat til at forbedre sin for-
svarsstilling med Sb8-d7.
�
����������������������������

44. Kf4 Sd7 45. Kxf5 ser risikabelt
ud, da hvids konge synes at være
kommet lovlig langt frem. I forbin-
delse med c3-c4 ser det dog ud til,
hans chancer er noget bedre.
������������������������	�������

46. Sxf3 Sc6 47. Kf4 Sxa5 48. Ld5
/ 48. Ld3 var interessant, om end det
er svært at tro, at hvid skulle have
fordel.
�	��������

Dette træk må hvid have overset. Nu
kommer han bagud med en officer.
����������������������������������
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50... Le4 synes bedre. Efter 51. e6?
b5! vinder sort. Retfærdigvis skal det
dog siges, at det ikke er let at påvise
gevinst efter 50... Le4 51. d6 b5 52.
axb6 Sxb6 53. Lxa6 Kd7 54. Le2
Ke6 55. Lb5.
������������

Hvid har kun en bonde for office-
ren, men det lykkes ikke Timman at
finde en passende måde at demon-
tere hvids stærke centrumsbønder.
�
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Øvrige resultater 8. runde:

Hermansson - Hector 0-1
S.B. Hansen - Davor Palo ½-½

Stillingen før sidste runde: 1-2. Tim-
man og Sasikiran 6, 3-4. Curt Han-
sen og Nakamura 5, 5-7. Iordaches-
cu,  Davor Palo og Hector 4, 8. Sune
Berg Hansen 3, 9-10. Hermansson
og Hillarp-Persson 1½.

2��/�5��� I sidste runde kunne Da-
vor Palo score GM-norm ved at be-
sejre Nakamura. Chancen for at opnå
pæn fordel var til stede i det tidlige
midtspil, da amerikaneren igen eks-
perimenterede i åbningen, men den
blev ikke udnyttet:
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Uregelmæssigt / A50
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Den såkaldte Black Knights Tango.
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14. Sxe6! Lxe6 15. Dxe6 og sort kan
næppe udligne. F.eks. 15... f4 16.
cxd6 cxd6 17. Lc1 Sbc6 18. d5 Sd4
19. Dg4, eller 17... Lxd4? 18. Sb5
Le5 19. Td1.
����������������������	��	����������

Sort har fået stabiliseret stillingen.
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Sorts løberpar skulle have været neu-
traliseret med 25. Lb5!
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27. Sxd5 Da5 ændrer ikke meget.

����������
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Med den stærke trussel 29... Dc5†
30. Kh1 Sd4.

�������������������������������

31. Tf2 Db6 hjælper ikke hvid.
�������	��
������������������	���	����

Øvrige resultater 9. runde:

Timman - Sasikiran ½-½
Curt Hansen - S.B. Hansen ½-½
Hector - Iordachescu 1-0
Hillarp-Persson - Hermansson 0-1

Jeg nåede dermed et halvt point over
GM-normen. Ikke noget dårligt re-
sultat, men der var absolut mulighed
for at score mere end sammenlagt 1
point i de tre partier mod Sasikiran,
Hermansson og Iordachescu i 4, 7,
og 8. runde.
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Skovlunde Skakklub og Taastrup
Skakforening har i en årrække hver
for sig arbejdet dygtigt med at gøre
livet godt for egne juniorskakspil-
lere. En mørk vinteraften 2004 mød-
tes juniorledere og formænd for de
to klubber for at diskutere, om tiden
nu var kommet til et formaliseret
samarbejde for at gøre det endnu
bedre og høste mulige synenergi-
effekter.

En af konklusionerne fra vinter-
mødet var, at de bedste danske ju-
niorer ikke tit nok bliver indbudt og
udfordret i stærke turneringer, og
beslutningen om en årlig internatio-
nal junior open blev truffet. En an-
den bevæggrund bag turneringen var
ønsket om med tiden at (gen)skabe
et egentlig dansk juniormesterskab,
om end det naturligvis vil kræve, at
man finder en form og et tidspunkt
for turneringen, der gør den attrak-
tiv for mange af de bedste danske
juniorer at deltage i.

I første forsøg kom det til at knibe
med hensyn til det ‘internationale’
islæt, da kun fire svenske juniorer
fra resten af verden mente, at det
kunne være interessant at deltage.
Dette var bl.a. et resultat af, at det
ikke lykkedes at skaffe firmaspon-
sorater, og det derfor ikke var mu-
ligt at tilbyde tilstrækkeligt lukrative

forhold til udenlandske spillere. Men
ved at lukke kendte seniorer som GM
de Firmian (USA), GM Høi, FM
Bromann og FM Lund ind til flok-
ken af skaksultne juniorer, lykkedes
det alligevel at stable et spændende
felt på benene.

Det lykkedes at finde et super spil-
lested, da Quality Hotel i Høje-Taa-
strup gik med til at juniorturneringen
blev afviklet samtidig med de sidste
runder af Sigeman-turneringen den
20.-24. april.

Dermed hægtede turneringen sig
på trenden med at skak skal spilles
under kvalitetsforhold, i lyse loka-
ler og med lækre brikker. Larsen og
(især) Fischer og Kasparov m.fl. har
jo i årtier bedt om superforhold for
skakspillere som betingelse for at
kunne levere varen, så interessant,
at der nu sker lidt innovation på det
felt i Danmark. Spændende om der
om 10 år stadig findes skakturne-
ringer, der spilles på (nedslidte) fol-
keskoler?

Ud over at spilleforholdene på
Quality Hotel er fortrinlige, gav det
en god ramme, at turneringen afvik-
les sammen med en tung GM-turne-
ring (Sigeman). Det løfter hele stem-
ningen og tempoet, og de unge spil-
lere kan mærke, at det er dødelig al-
vor og sport på højt niveau.

Overbevisende favorit
Til skakresultaterne. Nick de Firmian
var tårnhøj forhåndsfavorit, og ba-
dede sig igennem med 8/9. Mange
partier blev vundet på overlegent
åbningskendskab (omvendt må man
tage hatten af for de lærelystne ju-
niorer, som sidder og spiller hoved-
varianter i Najdorf mod en GM, der
er ekspert i denne åbning). Der blev
også lejlighed til et par kreative ind-
slag.
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Mikkelsen har spillet fremragende
og holdt balancen det meste af ve-
jen, og står nu over for et svært valg.
Hvor skal Lf1 hen? Til c4 eller b5?
����������

31... Lc4 forhindrer det, der kom-
mer i partiet, og er uklart ifølge Fritz.

Af Brian Kristensen
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F.eks. 32. Sd5 h6 33. Dxf7 Lxd5 34.
De8† Kh7 35. Dxd8 Dxb2 36. Tg1
Lxg2† 37. Txg2 Db1† 38. Tg1 De4†
�
����	�

Et rigtigt stormestertræk, fristes man
til at sige. Sort brænder sammen på
8. række.
�
�������	�������������������������
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Stormesterkollega Høi slap med 6½
og en udelt andenplads også fra mø-
det med de mange juniorer uden de
store skrammer, hvilket vel egentlig
er en tilfredsstillende præstation?

Bromann levede også op til sin
seedning og tog sig af tredjepladsen,
og har efter min beskedne mening
haft styrken til snart at blive IM et
stykke tid, men måske der mangler
lidt hårdt arbejde med de hvide åb-
ninger?

Gåpåmod belønnet
De mest opløftende juniorpræsta-
tioner stod to gange Nikolaj for. Ni-
kolaj Mikkelsen imponerede med
stort gåpåmod og et altid gevinst-
søgende spil, dejligt at se spillere,
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Svenskerne havde i det hele taget en
lidt sløj turnering rent resultatmæs-
sigt, men derfor kan det jo godt være
sjovt alligevel, og Axel Smith skrev
levende på sin egen klubs hjemmesi-
de www.laskschack.se (+ ‘nyheter’),
at det var den bedste turnering han
nogen sinde havde spillet med i! –
og at de fire svenskere gerne kom-
mer igen en anden gang, ‘bara vi slip-

per möta svenskdödaren Korolev...’
Der blev spillet meget flot skak, men
samtidig må jeg lidt hårdt og kritisk
tilføje, at rigtig mange partier blev
afgjort på pludselige og uprovoke-
rede fejl. Det er godt for under-
holdningsværdien, men hvad med
IM- og GM drømmene? Så vidt jeg
ydmygt kan observere, er et vigtigt
tema for mange af de talentfulde
danske juniorer i deres videre ud-
vikling at holde et højt energi- og
koncentrationsniveau et helt parti
igennem.

Stormester Henrik Danielsen træ-
nede sidste forår de bedste køben-
havnske juniorer, og forsøgte bl.a.
at indprente de unge mennesker, at
en forudsætning for at nå noget i
skaklivet er at undgå ‘fejl’ og ‘store
fejl’, mens ‘unøjagtigheder’ må be-
grænses mest muligt. Det gælder om
at holde et højt koncentrationsniveau
hele vejen, og luge fejltræk ud af
spillet, som på stedet koster halve
og hele point.

Antallet af fejl kan reduceres mar-
kant ved systematisk mentaltræning.
Og hvordan gør man så det? Det kan
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som ikke bruger den blødsødne
regel om, at det er tilladt at til-
byde remis. Scoren blev 5/5
med hvid og ½/4 med sort.
Dette skyldtes dog bl.a. højere
ratede modstandere i de sorte
partier, men alligevel en inte-
ressant statistik.

Nikolaj Korolev brillerede
med stærkt og målsøgende spil,
og var endda oppe og snuse til
IM-normen, om end to afslut-
tende nederlag endte den drøm.
Korolev havde godt gavn af de
fire svenske deltagere, som alle
blev spist levende. Eller Taa-
strup - Sverige 4-0, som den
lokale arrangør Lars Bech Han-
sen formulerede det. Et eksem-
pel på Korolevs slagkraftige
spil, når det lykkes:
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Jugoslavisk / B06
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jeg ikke udtale mig i detaljer om, men
det kan dog afsløres, at der indgår
diverse redskaber til mental træning,
koncentrationstræning, Mozart, fy-
sisk træning, kostvaner, have en po-
sitiv indre dialog og tankegang om
egne muligheder, og meget andet.

Lad os tage et par eksempler på
træk, der koster et helt point øjeblik-
keligt: jeg undskylder over for ta-
berne, men det er i en højere sags
tjeneste at bringe eksemplerne.
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Budapestergambit / A51
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... og sort vandt. 7. Kxf2 Lg3† er jo
uspilleligt.  ���
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Philidors forsvar / C41

�������	�
�������	������������������

�������������	��������������������

���������	��������������	���������

���
���������������
����������

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

En skarp teorivariant i Philidor. Hvid
har ikke læst grundigt nok på lek-
tien og åbner for en løberskak på h4.
��������������

Marie finder ikke 13... Sfg4! 14.
Dd5† Sf7 15. Dc4 Lh4† 16. Kd1 Le6
17. Db5 Ld7 18. De2 (18. Dc4 Sge5!
og Tf1 falder) 18... Sf2† 19. Kd2
Lg4 og vinder.
������


Og hvid vandt.  ���

Andet at bemærke? Esben Lund kom
direkte fra en IM-norm i K41 (se side
22), men her gik det helt galt med
mange store fejl i lovende stillinger,
og minus 50 ratingpoint og noget af
et antiklimaks. Marie Frank-Nielsen
er gået meget frem, og ligner en kan-
didat inden længe til det danske
kvindelandshold, hvis hun fortsæt-
ter fremgangen.

Turneringen var også et uofficielt
Kadet-DM (kadet: født 1989 eller
senere), en titel som Peter Skov-
gaard, der har haft et kanonår ved
skakbrættet, ikke overraskende tog
sig af med 4½/9, tæt forfulgt af Ben-
jamin Skjoldan med samme score.
Kun fem spillere i feltet kunne opnå
titlen, og til næste år ser arrangørerne
gerne bredere repræsentation.
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Tikkannens g6-opstilling mod 1. e4
led stor overlast i turneringen. Hvid
trækker!
�
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Et frisk bondeoffer, som giver sort
chancen for at fejle.
�
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12... dxe5 13. fxe5 Sxe5 14. Lf4

Sxf3† 15. Lxf3 Dd7
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Forhåbentlig finder Skovlunde og
Taastrup (Tom Skovgaard, Poul
Munk, Lars B. Hansen, Jacob Kaa-
ber, webmaster Jacob Pallesen m.fl.),
ressourcer til at fortsætte til næste år.
Det var et scoop at integrere turne-
ringen med de sidste fire runder af
Sigeman, hvilket gav mulighed for
at skabe IM-vilkår (det havde kræ-
vet kaffe, isvand, frugt, livedækning,
demobrætter at skabe GM-vilkår).
Socialt fungerede det vist også glim-
rende, og det er klart, at der kan ska-
bes værdifulde netværk (og måske
venskaber...), når de bedste juniorer
i landet er samlet gennem fem in-
tense dage.

Til slut lidt til den visuelle og skak-
geometriske tand.

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

5	�
��.��	��������<���:=
7
,���
;�����<�:42=

Der er fest i h-linien, så trækket, der
førte til diagramstillingen, 23. Lh6,
var faldet uden tøven.
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Skak er (også) kunst, og nogle kunne
måske synes, at det ser godt ud med
næsten alle typer hvide brikker i h-
linien.

Rundeberetninger, partier m.m.:
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Af Esben Lund
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For andet år I træk afholdt K41 en
stærk IM-turnering i klubbens loka-
ler på Mellemtoftevej 11 i Valby,
København. Sidste års turnering lå i
slutningen af juni, men pga. kolli-
sion med diverse sommerturneringer
havde vi i K41 i år valgt at lægge
turneringen i april – med start en uge
efter påske.

Bevæggrundene for at arrangere
en sådan stærk IM-turnering er
mange. En af de vægtigste nok den,
at er man norm-hungrende og ude af
stand til at finde billige turneringer
– tjah, så må man jo arrangere en
selv! Det frarådes at både arrangere
og spille, men med et solidt og ar-
bejdsomt team i baglandet, kunne jeg
med ro i sindet sætte mig til brættet
og koncentrere mig fuldt ud om det
skaklige.

Ideen med denne turnering var
desuden at give de bedste juniorer
chancen for at deltage i en stærk tur-
nering og score IM-normer. Hvis vi
regner unge IM Gawain Jones med,
så deltog der tre juniorer i turnerin-
gen. I øvrigt vandt den 17-årige eng-
lænder udelt turneringen med 6½
point af 9 mulige.

Christian Kyndel Pedersen havde
en skidt turnering, hvor han dog ef-
terhånden fik rettet lidt op på point-
scoren. Den anden danske junior,
Peter Skovgaard, fyldte 15 år under
turneringen i runde 4, og som far
Tom sagde, så skulle han nok ikke
regne med nogen gaver fra dagens
modstander Heini Olsen. Dog spil-
lede Peter præcist i netop det parti
og reddede en halv i et springer mod
løber slutspil. Også i andre partier
spillede Peter glimtvis godt, men
udbyttet var sparsomt. Mest ærgrede
han sig over sidste rundes tab mod
Gawain Jones, hvor han havde eng-
lænderen helt nede i sækken, men
ikke fik snøret til.

Christian Kongsted må sammen
med Peter siges at være turneringens
underdogs. Christian arbejder til
daglig som journalist og forfatter,
senest er han udkommet med en
kombinationsbog med 351 opgaver
(‘Beat the Grandmasters’, Gambit).
Også Christian havde mange lo-
vende stillinger, som ikke blev om-
sat efter fortjeneste, men den lære,
både han og Peter drog, var nok, at
der skal mere til end at stå godt mod

så gode folk. Begges spil var dog
underholdende, og for Christians
vedkommende sluttede turneringen
nogenlunde fornuftigt med 3 point.

Derudover kan vi glæde os over
en IM-turnering på dansk jord uden
svensk dominans! IM Emil Her-
mansson spillede for mange remiser
til at vinde, og efter et nederlag i
runde 5 til Gawain Jones var der for
langt til præmierækkerne. Linus Ols-
son var Sveriges bud på en IM-norm,
og det så godt ud indtil Christian
Kyndel lagde snubletråd ud i runde
7. Runden efter skulle Linus møde
Heini, hvis stærke spil i turneringen
ikke harmonerede med de mange
pointdelinger. Heini spillede frem-
ragende mod Linus, og frugten af
hans arbejde gav ham et vundet tårn-
slutspil. Koncentrationen svigtede
imidlertid til allersidst, og på mira-
kuløs vis bjærgede Linus en remis i
land.

Havde Heini vundet dette parti,
ville Linus ikke have haft noget at
spille for i sidste runde. I stedet måtte
jeg begræde situationen, hvor Linus
manglede et helt point, hvorimod jeg
kunne klare mig med en remis for at
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score en IM-norm. En ting var sik-
kert: Efter de fem timers spilletid
ville den ene af os sidde tilbage med
en norm, og partiet blev på mange
måder en kulmination på en spæn-
dende turnering, både pga. den ner-
vøsitet og spænding, der prægede
det, men også fordi det blev turne-
ringens allersidste parti!

Bemærk i øvrigt, at vi valgte at
ændre rækkefølgen af runderne, så
den sædvanlige tabels første runde
blev efter de øvrige.
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Engelsk / A31
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Jeg valgte i dette afgørende parti at
afstå fra mit sædvanlige 1. d4, da jeg
havde lagt mærke til en brist i hans
åbningsrepertoire mod Sf3 + c4.
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Jeg havde forudset et pindsvin fra
hans side, dog er der en væsentlig
forskel fra de normale opstillinger.
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Her ses forskellen: Hvid kan udvikle
sin løber til e2 i stedet for g2.
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Det fleksible 15. Kh1 er også blevet
spillet, men der er intet i vejen for, at

hvid går i gang på dronningfløjen
med det samme. For at udnytte, at
løberen står på f1 (og ikke g2) og
spille mest økonomisk, er hvids plan
b2-b4 uden at spilde tid på b2-b3 for
at dække c4.
�����������	����������������

Forskellen mellem Le2-Lg2 har også
indflydelse på bondestillingen: Uden
g2-g3 har hvid ikke svækket sig, og
i øjeblikket rammer Lb7 mod en mur
på e4.
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Sort er ikke klar til at befri sin stil-
ling: 17... d5?! 18. exd5 exd5 (18...
Lxh2?! 19. dxe6 fxe6 20. Sxe6 Tfe8
21. Lf4 Lxf4 22. Sxf4 er en bonde i
posen til hvid) 19. c5 b5 20. c6! med
et stærkt initiativ.
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Endnu et underligt træk, når løberen
står dårligt på b7, hvorfor så stille
dronningen på a8?
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Hvid er klar.
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Med klar fordel for hvid: Fribonden
på b6 understøttes godt af de to lø-
bere i baglandet.
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Sort forsøger at skabe indbrudsfelter.
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Løberen står offside på h6, men
knapt bedre var det at spille 25... Lb8

26. Ld4! e5 27. Lf2 Hvorefter sort
for alvor har et møbellager: Ikke bare
Da8, Lb7 og Sf6, men nu også Lb8
står dårligt.
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Forhindrer ...h4 og truer lejligheds-
vis Lh4.
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28. Sc3 giver hvid noget, der min-
der om en strategisk gevinststilling:
Planen er Sxa4-c5 hvorefter Lb7 eli-
mineres og a6 falder.
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Partiet er pludselig vendt, sorts stil-
ling er vågnet...
�
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Vi er så småt inde i tidnødsfasen.
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Tidkontrollen er overstået og sort står
bedst. Hvid har ikke udsigter til at
fjerne blokøren Lb7, og i mellemti-
den er sorts a-bonde blevet en faktor
samtidig med at han er aktiv.
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Et ubehageligt træk, da det binder
løberen og kigger på b6. Den umid-
delbare trussel er 44... e5.
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Sort tog denne bonde med tydeligt
rystende hånd. Lykkes det ham nu
at genskabe koordinationen mellem
brikkerne, har han gode udsigter til
at forvalte merbonden.
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Her var 47... Ld2! godt.
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48... Sf5 var mere sikkert – nu får
jeg chancer på kongefløjen.
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51... Se3! ville have sikret sort en
aflastende afbytning.
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Hvid er med igen.
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Her kunne jeg ikke finde fornuftige
måder at forbedre min stilling på, så...
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54... fxg6 55. Sxe6† Lxe6 56. Dxc4
er lidt bedre for sort, selv om intet er

klart. Hvids tårn er stærkt i denne
åbne stilling, og sorts kongestilling
usikker.
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Den må han have overset. Vi er nede
på 3-4 minutter hver.
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Med gevinststilling.
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Her var Linus så fræk at tilbyde re-
mis, som jeg naturligvis afslog. Jeg
havde desuden taget den principbe-
slutning, at han ikke risikofrit skulle
få lov til at spille på gevinst.
		�����������	����������	����������
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Lidt urutineret spillede jeg stadig i
et hæsblæsende tempo, og efter yder-
ligere 10-15 træk opnåede vi føl-
gende stilling:
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Sort har lige spillet Ld3, og her
glemte jeg ganske enkelt at flytte tår-
net:
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Hvis sort bliver for ambitiøs, taber
han: 2... Ke7?? 3. h6 Kf8 (3... Ld3 4.
h7) 4. Kf6 Kg8 5. h7† Kh8 6. Kf7
osv.
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og der blev snart taget remis.
%�%

Jeg var ærgerlig over at have smidt
gevinsten væk på den måde, men
efter at have sundet mig oven på
chokket kunne jeg glæde mig over
at have opnået min første IM-norm.
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Tag Dansk Skak Unions
brevkursus og få licens som
turneringsleder.

Kursusafgift 150 kr.
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I Danmark (se indbydelser i
Skakbladet 3-5):

Vesterhavsturneringen 2/7 - 9/7
Politiken Cup 16/7 - 24/7
Chess House Sommer 18/7 - 22/7
Skødstrup Sommer 25/7 - 29/7
Vanløse Sommer 27/7 - 3/8
Bornholms Sommer 29/7 - 31/7

International topskak:

Dortmunder Schachtage (med
Peter Heine Nielsen) 8/7 - 17/7

EM for hold 29/7 - 8/8,
med følgende danske hold:

1. GM Peter Heine Nielsen
2. GM Sune Berg Hansen
3. GM Lars Bo Hansen
4. IM Davor Palo
5. GM Lars Schandorff
Holdkaptajn: Per Andreasen
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Af billedteksten side 30 i
Skakbladet nr. 4 fremgik, at
fem spillere delte førstepladsen
i Kandidatklassen i påsken og
skal spille omkamp om mindst
én plads i Landsholdsklassen
2006. Én af de fem, Jakob
Vang Glud, er imidlertid ikke
med i omkampen, mens to
manglede: De seks vindere er
Thorbjørn Bromann, Daniel V.
Pedersen, Henrik Holmsgaard,
Bjørn Brinck-Claussen, Stefan
Christensen og Halfdan
Kongsted. Muligvis skal der
slet ikke spilles omkamp, idet
Thorbjørn Bromann med bedst
korrektion har appelleret regel-
tolkningen til Skaknævnet.

)
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Steen Juul Mortensens første
formandsperiode strakte sig fra
1976 til 1995. Billedteksten
side 9 i Skakbladet nr. 4 skulle
have markeret, at hans 19(!)
første formandsberetninger
blev holdt i årene 1977-1995.



���� %�%�+> �$

Den svenske turneringsarrangør
Benny Asman, bosat i Bruxelles, ar-
rangerede i slutningen af april det
åbne belgiske mesterskab i hurtig-
skak. Med 21 stormestre var feltet
det stærkeste i Bruxelles historie. Af
danskere deltog min broder Daniel
og undertegnede, og efter gevinst i
de tre sidste partier blev det for mit
vedkommende til en delt 4. plads
med 8 point af 11.

Slutstillingen: 1-3. GM Vladimir
Baklan (2584), GM Hannes Ste-
fansson (2573), GM Arkadij Nai-
ditsch (2626) 8½ point, 4-9. Nicolai
V. Pedersen, GM Ivan Sokolov
(2662), GM Arthur Kogan (2592),
GM Ulf Andersson (2579), GM
Arkadij Rotstein (2551), GM Robert
Fontaine (2539) 8 point. 23-37...Da-
niel V. Pedersen 6½. I alt 111 delta-
gere. Fra 10. runde:
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Engelsk / A30
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En anden mulighed er 2... e6 3. Sc3
Lb4, og hvid står solidt, lidt for so-
lidt taget i betragtning, at jeg helst
skulle vinde dette parti.
�������������
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Min første tanke var, at dette træk er
tvivlsomt, men stillingen er omtrent
lige efter 9... h6 10. Sd5! Hoved-
ideerne bag 8... Sc6 er Sa5, d5 og
evt. Tc8, f.eks. 9. Df4 Sa5 10. b3 d5

11. Td1 Dc8 12. La3 dxc4 13. b4
Sc6 14. Dxc4 a5 15. Sg5 0-0 16. b5
Sb4 17. Dxc8 Taxc8 18. Lxb7 Txc3,
og sort står fint. 9. Dd2 er en anden
mulighed.
������	���������������������

11. Dd2
�����������
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Sort kunne forsøge 19...Sc6!?
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Jeg var ikke tilfreds med remis, men
måtte jo finde på noget, hvis han
fortsatte med trækgentagelsen.
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Med klar sort fordel.
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23. Sd6† Kf8 24. Dc3 var en bedre
praktisk chance. Sort har dog klar
fordel efter 24... Tg8 25. Kxg2 Dd7
26. Tc1 exd6 27. Dxc6 Dxc6† 28.
Txc6 Tg6.
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Hvid havde ikke mere end godt et
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minut tilbage på dette tidspunkt mod
mine ca. 15 minutter.
23... Dd5 blev spillet efter et par se-
kunder, idet jeg så, at 24. Sxe7 var
let vundet for sort. Jeg havde dog
overset 24. Dc3! I stedet vandt 23...
Dd7! let.

���������

24. Dc3 f6 25. e4 Dd7 26. Kxg2 Tc8
27. Tc1 Kf7, og hvid har nogen, om
end ikke tilstrækkelig kompensation
for kvaliteten.
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Selv om jeg først fandt ud af, at jeg
skulle skrive denne artikel til Skak-
bladet, efter det var blevet annonce-
ret i selv samme blad, at jeg skulle
skrive den, glæder det mig meget,
da jeg så kan få lov til at fortælle, at
jeg faktisk spillede en god turnering
og minsandten også lavede en IM-
norm.

Forårets udgave af de populære
Gausdal-turneringer blev som altid
afholdt på det luksuøse Høifjells
Hotel tæt beliggende ved Skeikam-
pen skisportssted. Den danske del-

���#�9���9��

Lie, IM Williams, IM Vidonyak,
Bogner, IM Nordahl.

Jeg vil skynde mig at komme den
kære læser i forkøbet og hastigt for-
tælle, hvorledes det nu engang endte
med, at jeg blev den tiende deltager
i gruppen. Da Gausdal jo er en dyr
turnering at spille, havde jeg forkla-
ret arrangøren, Hans Olav-Lahlum,
at jeg ikke ønskede at spille i en
gruppe med snit 2300, altså ca. 100
under mit eget, og jeg i stedet gerne
ville spille i GM-B med snit 2400.
Da der imidlertid ikke var plads i
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tagelse var mere end halveret i for-
hold til efterårets turnering, men fak-
tisk var grupperne blevet betydeligt
stærkere. Ikke at de to ting behøver
at have noget med hinanden at gøre
selvfølgelig!

Men i år var der altså to GM-grup-
per, hvoraf jeg selv havde fået plads
i den hårdeste, mens den danske
landstræner, Per Andreasen, stillede
op i IM-A.

Feltet i GM-A så således ud i ra-
tingorden: GM Tiviakov, GM Kor-
neev, GM Kulaöts, GM Carlsen, GM

Af Christian Kyndel Pedersen
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GM-B tog han en rask beslutning og
placerede mig i GM-A. En form for
klap på skulderen, som det nu var op
til mig selv at bevise ikke var fejl-
vurderet.

Første runde blev en hurtig remis
med IM Williams. Jeg ville gerne på
tavlen hurtigst muligt, og da Wil-
liams havde forberedt sig med de
forkerte farver, endte opgøret hur-
tigt remis. Anden runde blev også
remis, da en kongeinder ebbede ud i
et nogenlunde balanceret slutspil
mod Vidonyak.

I tredje runde var jeg hvid og hav-
de for alvor sat mig op til at spille for
hele pointet mod Tysklands nye vid-
underbarn, 14-årige Sebastian Bog-
ner:
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Sicilainsk / B90
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15...Sc4!? er også kendt.
�	������	

Måske 16... f5!?
������
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Denne idé er først blevet brugt af den
armenske stormester Asrian, og
åbenbart ikke kendt af Bogner. Hvid
laver et nyttigt ventetræk, og åbner
samtidig muligheden for en dobbelt-
afbytning på b6 fulgt af slag på d6,
uden at tårnet hænger på g1. Til slut
står tårnet godt på 2. række, hvor det
overdækker c2, og tillader hvid at
doble tårne senere.
����������������
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22. Sa5 d5! 23. Lxb6 (ikke 23. exd5?
Sxd5!) 23... Dxb6 24. exd5 Sf4 gi-
ver sort godt modspil).
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22... Sc4! skulle nok forsøges. Efter
23. Dxc7 Txc7 24. Lxc4 bxc4 25.
Sa5 f6 har sort realistiske håb om at
opnå modspil.
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23. c4!? bxc4 24. Tc2 Dxa5 25. Sxa5
c3 26. b3 er rigtig godt for hvid. Sort

vil ikke kunne holde sin bonde, og
de to løbere sammen med majori-
teten på dronningfløjen skaber basis
for en hvid gevinst.
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24... bxc4 25. Dxa4 cxb3 26. Dxb3
Dxb3 27. axb3 med klar hvid fordel.
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28. Sxc5?! dxc5 29. Dc3 Ta8 30.
Tfd1 Da6 giver sort modspil i a-li-
nien.
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28... Da6! 29. Te1! (29. Tfd1 Ta8
30. a3 Sxb3 31. Dxb3 b4!? 32. Dxb4
De2, samt 29. Tc1 Ta8 30. a3 Sxb3
31. Dxb3 b4 giver sort modspil) 29...
Ta8 30. a3 Sxb3 31. Dxb3 b4 32.
Dxb4 Tfb8 33. Dc3 Dxa3 34. Dxa3
Txa3 35. Te2 er lidt bedre for hvid.
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29... b4! 30. Th1! Hvid er i fuld kon-
trol i centrum og på dronningfløjen.
Kun den halvsvækkede hvide kon-
gefløj kan blive lidt løs efter evt.
Da6-e2 eller f7-f6. Derfor vil hvid
forsøge at åbne med h5 nu for at
neutralisere sorts modspil 30. Tfd1
Da6 31. Td2 er fint for hvid.
������


Også 30. f4!? exf4 31. Txf4 b4 32.
h5 Da6 33. hxg6 hxg6 34. Tf2 gav
klar fordel.
�������������������	

31... Tc4!? 32. Lxd6 Lxd6 33. Txd6
Tbc8 34. Tfd1 er lidt bedre for hvid.
�
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36. f4! exf4 37. e5 Txb4 38. axb4
dxe5 39. Txe5 Tc7 (39... Lxb4 40.
Te8† Kg7 41. Tdd8 med gevinst blev

fundet af Per efter partiet. 36. f4!
havde nok været den logiske af-
slutning af partiet) 40. Te4 f3 41.
Tf4 Lxb4 42. Txf3 og vinder.
�	�����	��������	���������������	����
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Eller 40. b3!? cxb3† 41. Kxb3 f5
42. exf5 gxf5 43. f4 exf4 44. Txf5
Lxh4 45. Txf4 Lg5 46. Tg4.
��������	

40... exf4 41. e5 Lxh4 42. exd6 Lf6†
43. Kc2 hjælper ikke.
�������	

41. f5 Le7 (41... gxf5 42. Lxd6 fxe4
43. Lxe5 Lxe5† 44. Txe5 Te6 45.
Txe6† Txe6 46. Kxc4 Kh5 47. Th1
e3 48. Kd3 f5 49. Ta1 f4 50. a6 e2
51. a7 Te8 52. Kd2 f3 53. Ke1 Kxh4
54. Kf2 Kg4 55. b4 duer ikke for
sort) 42. f6 Ld8 43. b3 cxb3† 44.
Kxb3 Kh5 45. Ka4 Kxh4 46. Txd6
Txd6 47. Txd6 Ta8 48. a6 g5 49.
Kb5 med hvid fordel.
�������������
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42. e5? Txd6 43. exf6 Txd5 44. Txd5
f3, og sort er ovenpå.
�
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47. Kc3 Tac6 48. Kd4 Kf7 49. Lh2
er også fint for hvid.
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�����������

50... Tac6 51. Td7† Kg8 52. Kb4
måtte forsøges.
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Hvid står nu til gevinst. Resten af
partiet blev ret instruktivt, men egent-
lig temmelig forceret.
�
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Kun fordi det sorte tårn stod på 7.
række var jeg under partiet sikker
på, at stillingen var vundet. Det fron-
tale forsvar, sort forsøger at stable
på benene, havde været langt mere
effektivt med tårnet på b8. Nu vin-
der hvid et vigtigt tempo.
	��������

61... Tc7† 62. Kb6 Tc4 63. Kb5!
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Dejligt med en gevinst.
Per havde til fulde udnyttet mulig-

hederne for at stå på ski de første fire
dage på Gausdal. Sikkert ikke en
dum idé, da den klare norske luft
skulle være ret sund at bevæge sig i.

Dog gav Pers skakmæssige ud-
bytte anledning til bekymring de selv
samme fire dage! Turneringens ar-
rangør, den altid festlige og humori-
stiske Lahlum, havde følgende kom-
mentar efter 2. runde nederlaget mod
GM Kveinys: ‘Andreasen was pre-
pared for turbulence following 25
rounds of crosskiing at Skeikampen
in the morning, but if never falling
during the crosskiing he did so all
the more convincingly in the game...’

Faktisk forbedrede Pers resultater
sig også mærkbart efter skisæsonens
udløb, og han sluttede faktisk gan-
ske hæderligt af med 5/9 og en udelt
5. plads.

Jeg selv havde sat næsen op efter
IM-norm, der nu blot krævede 2/6
efter den gode start. Sikkert pga. det
spillede jeg unødvendigt nervøst
mod Nordahl i runde fire, men holdt
dog remis. Det betød, at jeg nu skulle
have 1½/5, men mod de fem højest-
ratede i gruppen!

Et utrolig ærgerligt nederlag i
femte runde mod GM Kulaots, hvor
jeg undveg evig skak, blev efterfulgt
af et dårligt parti mod Lie i 6. runde,
og i 7.runde fandt jeg ikke ressour-
cer nok til at ryste Tiviakovs 2900†
præstation.

Det betød pludselig, at jeg nu
skulle lave 1,5/2 mod GM Carlsen
og GM Korneev i runde otte og ni
for at sikre normen! Norm havde jeg
selvfølgelig glemt alt om, og måske
netop derfor spillede jeg langt bedre:
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Spansk / C92
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Tidligere spillede man 9... h6 (op-
kaldt efter Smyslov) for at følge op
med Lb7 og Te8 uden at tillade Sg5
og f2-f4, men da man fandt ud af, at
Sg5 ikke var særlig farligt, er det nu
mest populært at forsøge at undlade
h6 og spille Lb7 og Te8 direkte.
������������������������
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Dette skal endelig ikke forveksles
med et remistilbud. Jeg havde ikke
tænkt mig at tage remis, men jeg vid-
ste, at Magnus heller ikke var tilfreds
med remis, så hvorfor ikke bluffe
lidt? Desuden kommer jeg et par
skridt nærmere tidkontrollen, hvil-
ket kan vise sig at være nyttigt.
�
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Det virkede! Så er vi tilbage i
Smyslov-systemet med 9... h6!
�������
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14. Sf1 er den anden hovedvariant.
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16. d5 Sb8 17. Ld3 c6 18. dxc6 Lxc6
19. axb5 axb5 20. Txa8 Lxa8 21.
De2 Lc6 med modspil.
�	���������

16... exd4 17. cxd4 Sb4 18. Lb1 c5
19. d5 g6!? virker mere naturligt.
Normalt er det ikke godt at opgive
centrum, men det ekstra tempo, hvid
har brugt (Lc2-d3-b1) kan have en
vis betydning.
������

17. d5! c6! 18. axb5 (18. b4 Sc4 19.
Sxc4 bxc4 20. Lxc4 cxd5 21. exd5
(21. Lxd5 Lxd5 22. exd5 Db7 med
modspil) 21... Tac8 22. Db3 e4 23.
Sd2 (23. Sd4 Dc7 24. Sc6 Sxd5 25.
Lxd5 Lxc6 med lige spil) 23... Te5
(23... Df5!? 24. b5!?) 24. b5 Df5 25.
bxa6 Lxd5 26. a7! med hvid fordel)
18... axb5 19. b4 Sc4 20. Txa8 Txa8
21. Sxc4 bxc4 22. Lxc4 cxd5 23.
exd5, igen med hvid fordel.
����������������������������������
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25. Lb2 direkte var stærkere, selv om
sort har kompensation for bonden
efter f.eks. 25... Sc6!?
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33. Te2 Lb4 34. Dd3!? kom på tale.
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33... Lb4 34. Td3, og sort har svært
ved at finde en brugbar plan.
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Der skal også være lidt for tilskuerne!
35. Td1!? var alternativet.
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38... Lxd4 39. Kh1! tog mig en del
af min sparsomme tid at finde! Begge
parter er mærkeligt låst fast, men hvid
ender alligevel ovenpå. F.eks. 39...
Kh8!? 40. Td2 Txb2 41. Txb2 Dc5
42. Tb1.
�������

39. f5 Lxd4 40. Kh1 Txb2 41. Txb2
Dxe5 42. Te2 Df4 giver sort stærkt
modspil.
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40. Dc1 var en anden mulighed.
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Ikke et tilbud om remis, men deri-
mod det eneste træk!
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Endelig finder hvid den rigtige plan.
Nu er det pludselig sorts konge, der
begynder at få det hedt (i mere end
én forstand i øvrigt. Spillerne i GM-
A havde nemlig fået tildelt pladser
lige ved siden af hver sin radiator,
hvilket gjorde det ulideligt hedt un-
der runderne.
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En smart lille manøvre, der vinder et
tempo.
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Både 48. f5!? Dxf5 49. Dxb3 Df4†
50. Dg3, og 48. Df3 Df5 49. Dxb3
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Dxf4† 50. Dg3 giver hvid fordel.
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Eneste chance.
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Det simpleste. 53... gxf5 54. Dg3†
Dxg3† 55. Txg3† Kh7 56. Tg5 var
der ingen grund til at gå ind i for
sort.
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Løberen på den lange diagonal, stil-
lingen er remis ved korrekt forsvar.
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Drille, drille...
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67... Kh6 68. Td7 Lc3 69. Kf7!?
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Mod det rigtige hjørne. Men som vi
skal se senere, var dette måske ikke
bevidst!?
����������
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Eneste træk.
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Nu begynder sort at blive nervøs.
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Et rigtigt lynskaktræk.
�
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Sort gør det svært for sig selv. Enk-
lere var 93... Kh3!
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94... Kh6 er eneste træk, der ikke
taber direkte, men nu er sort på vej
mod det svære hjørne.
�����������

Nogle vil måske mene, at jeg hoved-
sageligt vandt ovenstående parti pga.
Magnus’ tidnød, men som Lars Bo
Hansen er inde på i sin udmærkede
bog, The Foundations of Chess
Strategy, består et spil skak af flere
faktorer, end man måske lige skulle
tro. Her mener jeg personligt, at ti-
den er undervurderet. Hvis jeg i lø-
bet af partiet skaber så store proble-
mer for Magnus, at han føler sig
nødsaget til at bruge så meget tid, at
han ikke kan holde et slutspil med T
vs. L, så vil jeg stå fast ved, at oven-
stående gevinst er lige så reel som
enhver anden gevinst. Jeg har selv
tabt et lignende parti på den måde,
og sådan er skak jo en gang imel-
lem. Dybest set handler det om at
vinde! Desuden kan jeg ikke lade
være med at fryde mig lidt over at
slå vidunderbarnet Magnus. Jeg er
nemlig ved at være enormt træt af at
høre på halvsentimentale kommen-
tarer som: ‘Ej hvor er det ærgerligt,
Magnus ikke er dansker!’ ‘Jamen det
er han jo næsten også, det er jo ikke
så lang tid siden, Norge var under
dansk styre (Øh..Jo!). ‘Tror du så
ikke, vi kan låne ham lidt? Bare en
lille smule...’ Stop nu alt det slud-
der! Godt nok er Magnus god, men
selv han kan ligge ned! Og jeg ga-
ranterer for, at hvis Danmark nu
havde en lige så god talentpleje som
den, Magnus har fået, kan vi sagtens
finde et nyt dansk supertalent. Nok
om det.

Efter den 7-timers lange kamp i
8. runde fik jeg en 40 min. pause
inden jeg sent samme aften skulle
spille 9. runde forud mod russiske
Korneev, der havde valgt at bestille
sit fly til midt i sidste runde!

Pers og mit syn på russeren er ble-
vet beskrevet på DSU’s hjemmeside
i Pers runderapporter, så det vil jeg
ikke gå i flere detaljer med!

Efter et uklart parti, der strakte sig
til kl. 2.45 om natten besluttede vi at
enes om remis i en stadig uklar, men

noget forenklet stilling, der viste sig
at være rimeligt balanceret. Facit
blev altså 4/9 og en delt 6-8. plads.

Det frydede mig at stjæle nogen
af Korneevs dyrebare ratingpoint, og
når man samtidig opnår IM-norm og
kan sove længe næste dag, mens de
andre skal i ilden alt for tidligt, var
turen til Gausdal alle de mange penge
værd!
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Jeg kan huske første gang, jeg stod i
Bremen. Det var i lufthavnen. Jeg
tændte en smøg og tjekkede folk ud.
Var en af dem den Hr. Stein, som jeg
skulle mødes med? Nej, men han
kom nogle minutter senere, og sam-
men ledte vi efter schweizeren Yan-
nick Pelletier. Vi vidste ikke, hvor-
dan han så ud, kun at flyet var for-
sinket.

Nu en del år senere står jeg på sta-
dion og kigger på en monitor. Ved
siden af står fodboldstjernen Marco
Bode. ‘Das ist Remis’, siger han. Det
er sandt, og samtidig ensbetydende
med, at Werder for første gang no-
gen sinde kan vinde det tyske skak-
mesterskab.
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Sort har lige spillet feberredningen
Ta3-g3. Slås tårnet, er der pat. Den
tidligere sovjetiske VM-kandidat
prøvede:
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Af Lars Schandorff
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Drømmesæsonen
Det hele startede med en noget hel-
dig sejr i åbningskampen i Berlin.
Efter en nervepirrende match blev
Neuköln til sidst besejret 4½-3½. Jeg
selv blev matchvinder.
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For få træk siden var stillingen helt
lukket og klart remis, men min mod-
stander satsede. Nu kommer straf-
fen.
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Skaber en fjern fribonde og vinder
let.
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Forløbet skulle vise sig at være et
forvarsel om resten af sæsonen. Ikke
færre end seks kampe blev vundet
4½-3½ og yderligere tre med cifrene

5-3. I stort set dem alle havde Werder
Bremen medvind i det altafgørende
parti. Det blev nærmest et vare-
mærke.

Det mest bizare forløb var for-
mentlig det følgende fra 5-3 sejren
over Hamburg.
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Sort har længe stået til gevinst, men
i den yderste tidnød skete:
�������������

Det forkerte felt. Kg5 vandt. Nu ta-
ger Fish derimod pointet, og Bremen
kommer ud af lokalbraget med begge
matchpoint.
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I tidnøden er alt åbenbart muligt. I
hvert fald i en drømmesæson. Dia-
grammet næste side er et glimt fra
4½-3½ sejren over bundholdet Er-
furt.

... men efter 58... Txg2 endte partiet
hurtigt remis alligevel. %�%

Det var det sidste nødvendige halve
point for, at Bremen overraskende
men fuldt fortjent havde besejret de
regerende mestre Porz med 4½-3½ i
den direkte playoff om titlen.

Green means go!
Pelletier blev fundet, og senere på
aftenen joinede en ranglet britisk
teenager. Han var så ung, at han
havde sin far med. Det var Luke
McShane. Vi tre var de nye. I forve-
jen rådede klubben over de to ruti-
nerede tjekker Hracek og Babula.

‘Green means go!’ stod der på
bussen. Fodboldsloganet blev også
hurtigt mentalt kampråb på holdet.
Optimisme og spirit var der brug for.
Bundesligaen er hård, og de første
par sæsoner lå Werder og rodede
nede i bunden af rækken i konstant
nedrykningsfare. Spillerne lærte at
stå sammen og kæmpe til det sidste
for hvert eneste matchpoint.

De følgende år etablerede klub-
ben sig i den bedste ende af tabellen.
Holdet var tydeligt blevet hærdet, og
flere af spillerne blomstrede op indi-
viduelt.

Med tilgang af to spændende unge
folk, Efimenko fra Ukraine og  Ny-
bäck fra Finland, samt tyskeren Fish,
der har ukrainske rødder, kunne der
i denne sæson pludselig stilles et
meget homogent og stærkt hold på
samtlige otte brætter.
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Remis ved evig skak. Sort kunne dog
have kronet sit flotte opspil med 38...
Td5, der truer hvids dronning, og
hvis den flytter, afgør Tg5†.

Her står det 3½-3½ mod et andet
bundhold, Hofheim. Nybäck skal
vinde. Det vil være en katastrofe ikke
at få begge matchpoint. For få træk
siden så det dog håbløst ud. Nu har
den kølige finne chancer, fordi hans
fribønder er længst fremme.
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Hele sæsonen endte med fantastiske
14 sejre og kun et enkelt knebent
nederlag på 4½-3½ til favoritterne
Baden Oos. Det sportslige højde-
punkt var den nærmest sensationelle
6-2 sejr over de regerende mestre

Porz med Curt Hansen på holdet. En
magisk dag, hvor stort set alt lykke-
des.
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Med truslen 19... Sd3†.
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Hvids opgave med kongen i centrum
er utaknemlig.
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Giganternes møde
De to storhold Baden Oos og Porz
tørnede sammen i sidste runde i en
af de mest spektakulære direkte kon-
frontationer nogen sinde i Bundes-
ligaen. Baden stillede op med ver-
densstjernerne Anand, Svidler og
Shirov i front og et imponerende
ratingsnit på 2684. Porz havde også
ene superstormestre, og de kunne
mønstre 2659 i snit samt ikke mindst
en masse rutine.

Udviklingen i turneringen gjorde,
at man højst overraskende ikke spil-
lede direkte om mesterskabet. Porz
havde jo tabt til Bremen, og også
Baden havde overraskende smidt to
matchpoint mod robuste Tegernsee.
Præmisserne var krystalklare for
begge hold. En sejr var absolut på-
krævet og ville i givet fald give om-
kamp mod Werder om mesterska-
bet. Ved uafgjort ville titlen derimod
gå til det nordtyske sensationsmand-
skab.

Det kunne næsten ikke undgå at
blive tæt, og det blev det. Til sidst
blev det nerverne, som afgjorde.

Sokolov gav Porz en drømmestart
med en lynsejr:
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Sort trækker og sætter mat i 3 træk.
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På 24. fxg3 kommer 24... Dg2† mat.

Shirov udlignede, og matchen gik
tilsyneladende Badens vej, da føl-
gende skete:
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Sort har lige spillet 29... Da4-b5†.
Han er i højeste tidnød, og skal nå
træk 40 på bare 48 sekunder. Kra-
senkow derimod har godt 10 minut-
ter tilbage.
�����������


Truer dronningen og mat på b2. Hvid
burde selvfølgelig have spillet 30.
Db2, hvorefter han minimum vin-
der en bonde.
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Det parti afgjorde matchen. 4½-3½
til Porz, der dermed var klar til
playoff mod Bremen.

Finalen
Business logen på Weser stadion
summede af liv og forventning. Over
300 tilskuere var kommet for på nær-
meste hold at overvære det direkte
clash om den prestigefyldte titel. På
Internettet sad tusindvis af folk klar
til at følge live-transmissionen.

Bag panoramaruderne lå den tom-
me grønsvær og lyste majestætisk op
i solskinnet. Den så nærmest grøn-
nere ud end normalt. Overalt i rum-
met – på store billeder, på ophængte
flag, på folk – så man noget grønt.
Der var ingen tvivl om, hvem der
var på hjemmebane.

Også håbet var på Bremens side.
Selvfølgelig var Porz favoritter, men
det var ikke lang tid siden, vi fejede
dem af banen med 6-2. Det sad sta-
dig i kroppen, selv om vi selvfølge-

lig vidste, at så let ville det ikke
komme til at gå igen. Vi troede på en
tæt og helt åben match. Mere kunne
man vel ikke forlange som klart un-
dertippet.

Marco Bode, en passioneret hob-
byskakspiller, stoppede fodboldkar-
rieren for et par år siden, men er sta-
dig et kæmpe navn i Bremen. Han
introducerede alle spillerne. Om mig
sagde han, at det bedste, jeg havde
præsteret de sidste par år, var at stop-
pe med at ryge! Det er sikkert sandt.
Min sæson sidste år var i hvert fald
miserabel. I år gik det derimod frem-
ragende. Efter den lidt heldige sejr i
åbningsmatchen blev det til i alt fem
gevinster og seks remis uden neder-
lag.

Porz stillede stort set op som sid-
ste gang. Dog havde de pillet Curt
Hansen ud og erstattet ham med den
hollandske superreserve Van den
Doel, der i sine hidtil otte kampe
havde scoret fænomenale 7½ point.
Det var ham, jeg skulle møde, og jeg
var klar over, at hans procentsats
formentlig ville falde efter det parti.

Matchen gik i gang, og det blev
nøjagtig lige så åbent og nervepir-
rende, som vi håbede, og som de
frygtede.

På et tidspunkt gik jeg ned gen-
nem rækkerne og kom forbi tredje-
brættet. Pelletier skulle forsøge at
holde stand mod formstærke Soko-
lov. Jeg kiggede på uret. Displayet
viste 20 til hver til de sidste 15 træk.
Så opdagede jeg, at Pelletiers var
sekunder, mens Sokolovs var minut-
ter. Det var klart, at løbet var kørt.
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Der var ikke noget fornuftigt mod
31. Sf6†. På 30... De6 kommer bare
31. Tfe1.
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Der fulgte nogle remiser, blandt an-
det mit eget parti. På fjerdebræt stod
Efimenko lovende. Det egentlige
vendepunkt i matchen kom lidt læn-
gere nede.
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Hvid har lige spillet 38. h3.
Her skete det overraskende, at Graf
overskred betænkningstiden, mens
han var i færd med at spille 38...
Sxc3. For få træk siden havde han
ellers haft flere minutter tilbage. Stil-
lingen efter 38.... Sxc3 39. Txc3
Lxb3 40. Dxb3 er dog noget bedre
for hvid under alle omstændigheder.
Presset mod c6 er generende. Allige-
vel er det utroligt, at en så rutineret
spiller som Graf taber på tid i så af-
gørende en match. Nå, det må de
snakke om på deres eget holdmøde.

Dermed udlignede Bremen, og da
Efimenko i lang tid havde haft fat
mod Vaganian bredte en euforisk
stemning sig. Den unge ukrainer
blev dagens helt. Vi kommer ind i
det afgørende øjeblik i tidnøden.
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Fremtvinger et vundet slutspil.
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Afskærer kongen.
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Werder gik i front. Den var næsten
hjemme. Babula skulle bare lige
holde sit. Vi fulgte det på skærmen.
‘Das ist Remis’, sagde Bode. ‘Sure’,
sagde jeg.

Af Nicolai V. Pedersen

Efter nogle år i den næstbedste hol-
landske række rykkede min klub,
HMC Calder, op i den bedste række
i sidste sæson. Holdet er en kombi-
nation af hollandske talenter og en-
kelte udlændinge, som underteg-
nede.

Den hollandske liga er en del stær-
kere end den danske, vel først og
fremmest fordi man i den holland-
ske liga ikke har begrænsninger på
antallet af udlændinge, der er tillladt
på holdene. At man i Danmark kun
har mulighed for at have en udlæn-
ding med, forekommer mig noget
konservativt. Havde man f.eks. en
begrænsning på halvdelen, eller lig-

nende, ville det vel blot være med til
at øge konkurrencen og dermed give
de hjemlige spillere bedre mulighe-
der for at øge niveauet.

I Holland spiller man med ti spil-
lere, opstillingen er fleksibel, så en
given spiller kan være alt fra bræt 1-
10. Dette betyder i praksis, at man
skal forberede sig på 5-8 modstan-
dere. Matchpoint tæller før bræt-
point.

Her fra HMC Calders match i 5.
runde mod Hotels.nl / Groningen:
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Slavisk / D10
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Som ventet, Gagunashvilis favorit
mod d4, Slavisk.
������

4. Sf3 eller 4. e3, begge træk, som
jeg har spillet enkelte gange, er mere
principielt.
���������������

En opstilling, der er farligere end den
umiddelbart ser ud til at være.
������	�	������	���������	��

Stærkere er 7... Lg4!
������������������������������������
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Springeren er på vej til c5, meget
tematisk i denne stillingstype.
�������������������������������	
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Et usundt trick, som dog virker me-
get godt.
��������

Spillet lidt for hurtigt, vi havde begge
brugt omkring 20 minutter på dette
tidspunkt. Bedre er 17. Tfc1, f.eks.
17... Td7 18. a3 f6 19. b4 Te8 20.
Lg3 e6 21. Sh2 med behagelig hvid
fordel.
��������

Ideen med Tcd8.
�����������

18... Da7?! 19. Txc6 bxc6 20. Sxe5
og hvid har god kompensation for
kvaliteten.
��������������
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22... g5! 23. fxg5! (23. b4?! gxf4
24. Sf3 Lf8 25. Tb1 Td6 26. b5 Tb6
27. Taa1 Ta8 28. Kf1 a5 29. Ta4 h6
30. Se5 Lg7 31. Sd3 f3 32. g3 med
lille sort fordel) 23... Lxe5 24. dxe5
Txe5 25. Td1 Txg5 26. f4 Tf5 27.
g3 Kg7 28. Td4! Td6 29. Kg2 b5
30. Ta1 Tc6 31. Kf3 Th5 32. h4 med
lige spil.
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Som andetsteds berettet (se side 36
– red.), fik jeg nr. 8 i maj. Derfor
kommer dette ‘for sent’. Men kære
Svend Novrup, jeg må, provokeret,
have lov til en replik:

Hvad for nogle ‘seje træk’? Over-
hovedet ikke! Den dag spillede Axel
skidt, han spillede derimod flere fine
partier i samme turnering. Det flot-
teste, men for en stærk mand i form
var det legende let!! (Med Victor
Juul). Men hvorfor nævner du ikke,
hvem der var meget nær ved at koste
mig NM i Oslo 55! Ja, netop, Fyns-
mesteren. Dér fik han han ram på
mig.

Den sidste gang jeg så ham? For
ret mange år siden i Odense. Da var

han glad! Men han skulle selvfølge-
lig lige forbi ‘for at se, hvordan dren-
gene spillede’, Han indrømmede, at
‘nu er det jo mest bridge’.

Men det startede med, at han i
allerbogstaveligste forstand kom bag
på mig: Dav Bent! Ka’ du huske
mig?

Fynsmesteren er en hæderstitel!
Bent Larsen

PS: Svend, du kendte jo også Jens
Enevoldsen. Har du aldrig hørt,
hvordan ‘ringeagten’ begyndte?

– I Korsør, i 1929. Jeg skulle min-
sandten spille med en ung mand, han
var vistnok lige fyldt 15 ...

– ... Nå, efter partiet spurgte han
forsigtigt ... hvor han havde gjort
fejlen?

– Og så kunne jeg altså ikke dy
mig: Unge mand, der er virkelig
meget i det, Emanuel Lasker siger:
Man bør udvikle springerne før lø-
berne.

Jamen, hvad er der i vejen? Hvor-
for smashede han ikke elegant til-
bage. Med en hjertelig latter eller et
stort grin. Måske kombineret med,
eksempelvis:

– Jaja, jeg kan også godt lide rød-
beder – eller:

– Lasker! Skal jeg holde et fore-
drag på 50 minutter? Dét kunne han
ikke. Måske en medfødt skavank.
Jens Enevoldsen var selvfølgelig
meget slet, men han var ikke skyld i
alt.

BL

den ikke kan dækkes med kongen
fra e6.
�������������������������������

40... Kg7 41. Tc8 La7 42. Sg2 Lb6
43. f4 Ld8 44. fxg5 fxg5 45. g4 hxg4
46. hxg4 Lc7 47. Se3 Lf4 48. Sd1
Ld6 49. Sc3 med klar hvid fordel.
���������	��
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46... b4!? 47. b3!
�����
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Et forsøg på at holde det simpelt, det
smider dog en stor del af fordelen
væk. Rigtigt var 49. Sa6! Tb7 50.
Tb8 Th7 51. Tb5 Ld8 52. Sb4 med
afgørende fordel.
������������������������

50... Ta7 51. Tb6† Ke7 52. Kc3 a3
53. bxa3 Txa3† 54. Tb3 Ta2 55.
Tb7† Kf8 56. Tb5 Txf2 57. Txd5
Ke7 58. Ta5 Tf4 59. Kc4 Txh4 60.
Ta7† Kd6 61. Ta6† Ke7 62. Kd5,
og sort har langt bedre remischancer
end i partifortsættelsen.
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Resten er simpelt.
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Resultatet i matchen blev 5½-4½ sejr
til HMC Calder. Min præstation i
sæsonens 11 partier var 2574. De fire
bedste hold var i øvrigt ude i om-
kamp om mesterskabet. De senere
mestre ZZICT tabte til HMC Calder
i den ordinære match, men havde
mere eller mindre forhåndssikret sig
med en sejr i semifinaleopgøret i
playoff-finalen, idet de stillede op
med et Elo-gennemsnit på omkring
2630(!) på de 10 brætter. Vi vandt
dog omkampen om tredjepladsen
efter endnu en sejr over Hotels.nl /
Groningen. Rotterdam valgte af øko-
nomiske grunde ikke at deltage i
omspillet.

�

1. ZZICT 16 57
2. Hotels.nl 13 52½
3. Rotterdam 12 52
4. HSG 11 51½
5. HMC Calder 11 46
6. POST JR/ESGOO 9 47½
7. HWP Sas van Gent 7 37½
8. LSG 4 35
9. Utrecht 4 35

10. Zukertort Amst. 3 36

mp. br
.p.
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Måske 31...h4!?
�
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Forhindrer Tc1.
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Med remistilbud. Sort havde her
omkring 5 minutter tilbage. Selv
havde jeg omkring en halv time.
Slutspillet minder i øvrigt lidt om
Saidy - Fischer, New York 1964 og
Kasparov - Karpov, VM-match
1984, 9. parti. Begge partier er klas-
siske eksempler på, at springeren er
bedre end løberen pga. den halv-
symmetriske bondestruktur.
����������	��	�����	����	�������������

Bedre er både 37... Ke6 og 37... f5.
�������

Nu bliver d5-bonden svagere, idet
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Hvid kan slå bonden på e5.
– Men det kommer något

helt annat.
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Bladets nr. 2004/8 kom af ukendte
grunde frem den 16. maj. Med en
flot mandarin på forsiden. I mange
år kendte jeg kun et eneste kinesisk
parti, hvor tre rådslagende mandari-
ner spillede Ld6 i Evansgambit. Men
efterhånden gik det op for mig, at
jeg sad med alle tiders flotteste num-
mer af Skakbladet i mine hænder!
Adskillige flotte artikler og ditto
partier. Skjoldagers artikel var fin,
men jeg kendte det meste. Jeg havde
glemt Norman-Hansens militærtje-
neste. Angående Pardubice: Det
skuffede mig, at der ikke stod et ord
om kong Pardubic!
Det følgende har lidt med problemet
Lundin at gøre. Det er nemlig ikke
bare et gruppepres, jeg har skullet
overvinde. (Det har jeg mange gange
været i stand til) Nej, men han beun-
drede mig jo så grænseløst! Det var
sandsynligvis ham, der først fandt
på at kalde mig nordisk stormester!
Siden da har jeg tilhængere blandt
de 18. Og hans næsegruse indstil-
ling gjorde det umuligt for ham at
kommentere mine partier objektivt.
Dette ville jeg naturligvis ikke have
skrevet uden at have et ‘bevisparti’
ved hånden. I årevis befandt BL-
Davie sig direkte under min skrive-
maskine, i Dagens Nyheter-spalten,
der utroligt nok var bedre end TfS-
versionen – men omsider forsvandt
den, og da jeg savnede den, var den

der naturligvis ikke. Sic transit glo-
ria Mundi. Nejnej, slet ikke! Som be-
vis? Nejnej, jeg søger stadig efter
vidner: hvem sagde først, at hvis man
ikke finder ‘noget’, kan man da altid
sende en randbonde frem. Lasker
eller Pillsbury? (Hvis den gik tabt,
var det jo ‘kun’ en Rook Pawn. Min
beskedne forbedring var bare, at jeg
sendte den slet ikke frem, jeg lod den
passivt slagte på h3. Og de slog den
jo! De må vist have troet, jeg havde
glemt den. Næh, men når remisfaren
var overhængende, måtte jeg jo finde
‘noget’, der slet ikke fandtes. Davey
brød sammen med det samme, den
langt stærkere kæmpede den helte-
modige tabers strid i over 40 træk.
Minsandten, juryen havde forstået en
hel del, og da der ikke rigtig var an-
dre kandidater til skønhedspræmien
... (Vestøl var den uheldige bokse-
bold, NM Oslo 1955) Men hvorfor
duede BL-Davie alligevel ikke rig-
tig som bevis? Meget simpelt, my
dear Watson: Lundin havde forstået
det!)
Næh, men genfremkomsten af et af
alle tiders bedste numre af TfS, nr.
67/10 ... Jeg har nærmest gennem-
støvet det, og de store fraværende er
E Lundin og EL. Men: i dette ju-
belår (1917-67) er Schackförbundet
pudsigt nok den stolte ejer, og Tids-
kriftskommiterade ønsker både God
Jul og Gott Nytt År. Bl.a. takker man
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til alle sider samt hæver prenume-
rationsavgiften fra 23 til 25 kronor
(dog 21 kr. f. medlemmer).
Jeg tænkte overhovedet ikke på det.
Chancen! Jeg skulle jo bare være
slentret hen i min bank og have bedt
om et beskedent lån! 500 styk, er det
ikke meget beskedent? Joh, men når
man er fattig, så skal man ikke overgå
Ludvig Kollijn.
Så havde det bare været et spørgs-
mål om et tørt kælderlokale samt tål-
modighed. F.eks. til 1992, et nyt ju-
belår. Efter at nogle unge fusenta-
ster havde lidt skibbrud var det
hædersmanden Bo Plato, der over-
skuede de sørgelige rester, 1800
prenumeranter. Han kunne jo skrive,
og han kom til den nærliggende kon-
klusion, at fremtiden stod i optimis-
mens tegn. Det kunne kun gå fremad!
– Tilbage til 1967. Partier: Der er en
god snes. Seks med navn og kilde.
Resten er selvfølgelig i EL-stilen,
bl.a. BL-Davie, men i en afsvækket
udgave, som vi alle ved, allerede. EL
er åbenbart unævnelig, som Korch-
noj, ‘udfordreren’ i megen sovjetisk
litteratur.
Nå, vi må vel til det! Nu kan det si-
ges. Ja, men det kunne sandelig også
være sagt i det år, da den syge Che
Guevara brutalt blev myrdet, selv om
han var skakspiller af fin argentinsk
familie. For resten, hvad mon grun-
den kan være... Hvorfor er dette ver-

densberømte parti ikke med i de 50
Udvalgte?
Silvino Garcia var den første cuban-
ske stormester siden Capa. Nogle år
senere var han chef for hele den cu-
banske sportsorganisation. Som
skakspiller havde han en meget al-
vorlig defekt: han søgte det fuld-
komne. M.a.o.: skakuret var hans
modstanders bedste ven!
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Kongeindisk / E90
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Hov, stop! Rutine, eller gevinst-
forsøg med Sort!?
�����������������	�����������	�����

TN! Næh, men det troede jeg fak-
tisk!!
	��������������

En Makogonov! Ja, minsandten, og
uden finessen Lg5. Ja, og uden alt
det rod efter 6. h3 e5 7. d5, hvor folk
bliver geniale med Sort, for det ene-
ste, de ikke vil spille, er rutinetrækket
Sbd7...
‘Sundt og naturligt’ er vel 7. Sd2,
men medens vi andre hastigt skrider
uden om denne glemte TN fra 1930,
af det ‘mystiske’ pakistanske stor-
talent Sultan Khan ... Ja, men det
havde jeg selvfølgelig ikke blot
tænkt på, men ligefrem spillet i en
stilling, der ligner. Men, ‘konkret-

no’: Hvis Sort er farlig og en lille
smule sindssyg, kan han virkelig
finde på, f.eks. 7. Sd2 e5 8. d5 Sh5?!
9. g3 f5?! 10. exf5 gxf5 11. Dxh5
f4, bl.a. med den pudsige fortsæt-
telse 12. Lxa7?! Jamen, det havde
jeg skam set på! Uklart!! Jah, det vil
sige, jeg regnede da ikke med, at der
var mere en én spiller i Verden, der
kunne finde på sådan noget. Velimi-
rovic! Han var jo lige begyndt at
blive virkelig frygtet!!
Hvis vi skal være helt nøjagtige: jeg
mente faktisk, at hvis Hvid spillede
helt nøjagtigt, uden at få vilde ideer,
var der flere måder at få fordel på,
uden at levere bonden tilbage. Men i
mellemtiden var det Sort, der kunne
have al morskaben.
����������������

– Bättre er genast Se8.
Nej! Det har EL overhovedet ingen
forstand på! Allerede seks år før
havde Petrosjan sagt til mig:
– Ja, sådan spiller Geller. Og han
kommer mærkeligt nok altid godt fra
det.
�����
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EL siger: En överraskning osv.
Jeg sætter ? eller ?! Beregnet til at
vinde dette parti!
Når 10. b4 Sa6 er uklart, er 10. g4 f5
11. exf5 gxf5 12. Dc2 måske et
talentfuldt forsøg?
������������������	

? siger Lundin. Det afgørande felet,
enligt Larsen.
Hm. Jeg foreslog i hvert fald Sa6 lige
efter. Hvad jeg troede otte dage se-
nere, det kan ikke rekonstrueres.
Jeg havde jo travlt med at vinde en
turnering. Desuden har jeg aldrig
været ‘Natklubbens sidste gæst’,
men i dette specielle tilfælde var det
13 på 17 dage.
Derefter skulle jeg videre til verdens-
udstillingen i Toronto, og derefter
til Winnipeg, og derfra til Sousse.
Det gik jo fint, og en uge på et hotel
i Kartago havde jeg tid til at analy-
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sere partier. Videre til Mallorca
(skægget røg i lufthavnen i Mar-
seille). Jeg var hjemme d. 19/12.
Flere journalister og fotografer bad
om et billede sammen med Oscar.
– Nåh den. Den står nede i kælde-
ren, men den er altså ikke særlig fo-
togen.
�
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Jamen, udråbstegnet er velplaceret.
Men Lundin aner ikke, hvor nær jeg
er ved at komme i vanskeligheder.
�������	��������������	��	������������
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Jeg søgte selvfølgelig over hele bræt-
tet. Det er lidt mærkeligt, at en takti-
ker som Lundin tror, at teksttrækkets
idé er at true på e5.
Næh, ideen er såmænd at undgå 18.
Kb1 b4...
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Svart gör et interessant försök osv.
Javel. Men den afskyelige fælde-
sætter Larsen er allerede i fuld fart
ved at vinde en vanskelig stilling:
��������������

De to ?? sætter jeg. EL tænker slet
ikke på, om jeg endnu havde et for-

svar efter gxf5 (20. dxc6 Dxc6!, ikke
20... Lxc6 21. Lxf5)
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En imponerende bondeblok. Lundin
ser 22. Dxe5 Dxe5 23. Txe5 Se4,
hvor Sg4 også er udmærket. Det så
jeg også under partiet, men det inte-
resserede mig ikke.
– Men det kommer något helt annat.
Jamen, det er Lundins stil i fuldeste
glans! (Langt bedre end Ståhlbergs)
Han har jo opdraget det svenske
skakfolk, der nu sidder og glæder
sig til, hvad det er for noget helt an-
det, den nordiske stormester har fun-
det på.
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22... Se8 23. Th8†! er vi enige om.
Svenske læsere er tilfredse. Danskere
kan sammen med Uffe og Lasse
Karlsson forvisse sig om, at der ikke
bliver træ nok for damen.

������

– Effektivere än att med Sxc4 vinna
en bonde. Nej! Jeg mener: pyt med
den bonde. Sxc4 vinder også.
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Dem sætter jeg, men Lundin har
skam set det: Tfe8!
Jeg kan desværre ikke huske, hvor
mange minutter...
Måske har jeg partilisten. Jeg aner
det ikke.
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Av, havde jeg set den?
Det må jeg have, for gendrivelsen er
så præcis som et schweizisk kukke-
ur!
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Mod Df6 angiver Lundin 30. Db8†
Kf7 31. Sxf3. Udmærket, men der
er masser af biløsninger.
�����
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Er det et godt parti? Det mener jeg
ikke. Men selvfølgelig kunne det
være blevet ‘udvalgt’. Det var der
da allermindst 500, der kunne. Må-
ske 1000. Men der er jo så mange
dårlige læsere! Eksempelvis det mod
van Sheltinga, hvor jeg står vanske-
ligt og vinder i fire træk. Der har jeg
adskillige gange måtte påpege, at

bogen ikke hedder ‘Best games’.
Men så er der pludselig en begejstret
tilhører, der er en glimrende skak-
spiller:
– Men Larsen, dette er det bedste
parti, De har spillet! Og ved de hvad?
De er jo taktiker!
– Nej, Nej. Jeg kan bare ikke lide at
tabe. Og heller ikke at spille remis.
Men når min ven siden 1957, Tony
Saidy, kan kalde mig neoromantiker
(og når nu Dohojan - Kasparov be-
går den samme fejl) – ja, så må jeg
vel finde mig i det?
Det var i hvert fald et vanskeligt parti.
Måske har ‘mine venlige læsere’
brug for lidt let til at fordøje med.
Den slags produceres i stort tal i disse
år. Takket være den galopperende
og systemindbyggede inflation er der
jo flere og flere, der får Elo-tal og
stiller op i ‘internationale turnerin-
ger’, hvor de navnlig i første runde
lægger ryg til illustrative klø. Her er
til en begyndelse to, der er af en sæl-
som skønhed.
Hvad O’Neill angår, kender jeg ham
ikke. men han er tilsyneladende en
udmærket spiller. Hvad Wells be-
træffer, kender jeg ham ikke. Stop,
rettelse: Jeg kendte ham ikke, men
det vil måske tage et år at glemme
ham. Partiet skal være spillet i USA
30-4-2005. Klokkeslættet angives
desværre ikke. Måske var det en dag
med tre runder, enten for tidligt om
morgenen eller for sent om aftenen.
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Skandinavisk / B01
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3... Dd6 er muligvis lige så godt, men
meget få kan spille det...
��������	������
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Et udmærket træk. hvad Sort des-
værre ikke forstår.
	�������������������	������������

Det er noget af et kunststykke at finde
sådan et træk. 8... Lg6! h-linien gi-
ver altid chancer.
��������������������

Der var vel også fordel med 10. Df3,
men partitrækket er langt klarere.
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‘Alt roligt i Shipka-passet og på h-
linien’.
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Netop! Planen g4 skulle have været
kombineret med lang rok. Nu er vi
klar til at høre noget uhyggeligt, som
fra BBC under krigen.
�����������
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– Al organiseret modstand er ophørt.
Rent skakteknisk er det interessant,
at selv h3 var et angrebstræk.
Desuden: forskellige stillinger med
exf6 er lumske! I Caro-Kann vandt
Lars Bo formodentlig mere end én
snes partier. Men Lindelöf, som var
svensker, vandt så mange med 1. e4,
c6 2. d4 d5 3. Sd2 dxe4 4. Sxe4 Sf6
5. Sxf6 exf6?! 6. Lc4 Ld6!? 7. De2†
Kf8!, at han vist selv begyndte at tro
på fordel for Sort. Skrev artikler, og
materiale havde han til overflod. De
stakkels hvide var mest schweizere,
turneringssystemet ligelunde! I fort-
sættelsen kan man foreslå forskel-
lige former for ‘Agonieverlänge-
rung’. Når jeg først er kommet ind
op den imponerende helvetiske kon-
føderation, går mine tanker helt af
sig selv til afslutningsmiddagen i
Lugano 1970, hvor fine herrer uden
problemer talte om Saisonverlänge-
rung. For de stakkels store mestre
im Schach, så betød det en uudhol-
delig gadestøj, navnlig frembragt af
forskellige former for boremaskiner,
der kan være et nødvendigt onde i
forbindelse med forberedelserne til
en vellykket saison.
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Han spiller værre end den ringeste
computer! En chance som Kd8 kom-
mer aldrig igen!
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Hov, jeg glemte noget.
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Han var klar til noget chancerigt ef-
ter Se6. Men hele tiden et halvt dob-
belttræk for sent. Lad ham græde.
Valget står mellem Se4, Kd7 og opg.
I slige tragiske situationer er det nor-
malt, at han finder en fjerde.
�	������������������������������
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Jamen, hvorfor? Netop her ville
Tony Miles have rokeret.
Men hurtigt til Minneapolis. Der var
2000 deltagere, men kun 50 stormes-
tre. For flere år siden var der 100 i
Chapelle-La-Grande, nogle af dem
frøs vel ihjel. Men i Minneapolis var
der i det mindste en førstepræmie på
50.000 US $, og hvad for en gruser?
Izoria? Han var så heldig at få Bel-
javskij i næstsidste runde. Af en el-
ler anden grund nævnes i hele Ver-
den, at manden med 6½ snublede,
selv om han havde de hvide. Og ef-
ter en remis i sidste runde var der
ikke andre, der scorede 7½ point.
Hm. Helten var Gata Kamsky, der
vel for længst er læge og godt på vej
til neurokirurg. 7 point.
Men hvem er I. Sokolin?
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Gammelindisk / A53
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Hvad kan vi sige? For over 50 år
siden havde vi danske lært, at Sc6
duer ikke.
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Selv med et halvt dobbelttræk eks-
tra ... Nej!

Efter det faste greb om nælderne: 8...
e6!? 9. Le3 exd5 10. cxd5 a6! eller
9. h3 Lh5 10. dxe6 fxe6 Stop! Jeg
tager alt tilbage, for vanskelighe-
derne i c-linien, feltet c5 ... Min hu-
kommelse svigter: enten havde han
Hvid, eller også havde han Sort i
‘bevispartier’. Fynsmesteren!
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Et sidste tappert forsøg: 10. fxe5?
Sg4!
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Man kan diskutere, til næste jul va-
rer ved til påske, om 10... Ld6 11. c5
Lxc5 12. fxe5 Sg8 er bedre.
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Sidste fejl. Sc5 var selvfølgelig bed-
re!
��������	

Uhha! Men 13... a5 var blevet be-
svaret med a3, og Le7 med e6 M.a.o.:
det rene BBC.
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Deres ærbødige variantstrikker, for
sidste gang:
15... Ke7 16. Lg5† Kd6 17. Lf4†
Ke7 18. d6† og mat i to.
�	���������������������	�

For allersidste gang: 17... Kd8? 18.
Da5†! Men hvad med 18... Ld6! Der
er en lille(!) hvid fordel på mange
måder, men ... F.eks. 18. Lxd6†
Kxd6 19. Da3† Kc7 (19... c5 20.
dxe6!) 20. d6†? Kb8 21. 0-0 Dd8†!
og Sort spjætter endnu. Men efter
20. Dg3†! var jeg tilfreds.
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����������	� v/ Bent Kølvig
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En udsat konge!
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Der er flere gode angrebstræk!
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Slår angrebet igennem?
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Find det allerbedste!
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Dronningafbytning?
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Det trækker op til afbytninger!
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Træd forsigtigt!
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Tårnlinier og løberdiagonaler!
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Springeren dækker godt!
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Af Poul Buhl

Sjællandsmesterskabet for børn og
juniorer blev i år spillet for 10. gang,
og turneringen fandt sted i Ringsted,
hvor det hele også startede i tilbage
1996.

SM er finalestævnet for Junior
Grand Prix-serierne i de tre hoved-
kredse øst for Store Bælt, og at det er
attraktivt at deltage fremgår klart af,
at samtlige de 40 spillere der kvali-
ficerede sig fra 2. hk alle som en stil-
lede op ved stævnet.

Der er for tiden en hård rivalise-
ring mellem 1. og 2. hk om at have
de bedste ungdomsspillere på Sjæl-
land, mens ungdomsarbejdet i 8.hk
er i en genopbygningsfase. 1. hk har
været dominerende i en årrække, og
de tog da også som ventet titlerne i
de to ældste aldersgrupper. Men årets
SM indvarslede et magtskifte, for på
hjemmebane satte 2. hk sig tungt på
titlerne i de tre yngste aldersgrup-
per.

Der er måske også forandringer
på vej på andre punkter, for pigerne
gjorde sig stærkt gældende ved dette
SM. Blandt de 109 deltagere var 14
piger, og de vandt også et mester-

skab – Emilie Christensen tog SM-
titlen i gruppe D. Og selv om dren-
gene tog titlen blandt de yngste i F-
gruppen var der næsten ligestilling i
toppen med 4 piger blandt de 9 før-
ste.

De tre hovedkredse sponserer præ-
mier til alle ved stævnet, så samtlige
deltagere får en erindringspræmie
med hjem. Og mon ikke alle er med
igen til efteråret, når kvalifikations-
turneringerne starter til næste års SM,
som 8. hk er vært for.

Årets sjællandsmestre:

Gr. AB (årgang 1984-89):
Jacob Aabling-Thomsen, Brønshøj

Gr. C (årgang 1990-91):
Peter Skovgaard, Skovlunde

Gr. D (årgang 1992-93):
Emilie Christensen, Jyderup

Gr. E (årgang 1994-95):
Steffen Petersen, Forlev

Gr. F (årgang 1996- ):
Thomas Fyhn, Jyderup
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Så er tiden kommet til den første
landskamp på ICCF’s nye web-ser-
ver! Så har du endnu ikke prøvet at
spille på ICCF’s server, så har du
chancen nu! Nærmere om web-
serveren kan læses i Skakbladet nr.
8, 2004.

Landskampen bliver på 15-20
brætter mod Skotland. Landskam-
pen starter i september med tilmel-
ding senest 15. august.

For at tilmelde sig skal man ind-
betale 25 kr. på girokonto (reg.nr.
6426) 495-0356 og sende en email
(kfyhn@tiscali.dk) til mig.

Hver deltager spiller to partier
mod en modstander fra det andet
hold. Nye og gamle spillere af alle
styrkeniveauer er velkomne! Yder-
ligere oplysninger kan findes på k-
skak hjemmesiden.

Karsten Fyhn

"������������88��
EK-04-01: 1. Thorsten Holst 5, 2.
Flemming Agri Jensen 4½, 3. Poul
Henning Nielsen 4, 4. Rasmus Pe-
tersen 3, 5-6. Aage Justesen og Ole
Hansen 2, 7. Niels Pedersen ½.

Peter Lindegaard
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Gruppe F (fra venstre):

Simone Petersen, Forlev (3)
Malte Hallgren Petersen, Allerød (2)
Thomas Fyhn, Jyderup (1)

Gruppe D (fra venstre):

Mads Jensen, Dragsholm (2)
Emilie Christensen, Jyderup (1)
Nicolai K. B. Pedersen, Lyngby-Virum (3)
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Har du lyst til
at spille skoleskak
– eller blive leder?

Kontakt
Claus Støvring

97 51 33 39
claus@skoleskak.dk
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13283.
Leif Schmidt,
Rødovre.
Originalopgave.
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Mat i 3 træk. C+ 8+11

13284.
Lars Larsen,
Sønderborg
Originalopgave.
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Mat i 3 træk. C+ 8+11

13285.
Lars Larsen,
Sønderborg.
Originalopgave.
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Mat i 3 træk. C+ 12+9

13286.
Andrejs Strebkovs,
Letland.
Originalopgave.
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Mat i 3 træk. C+ 11+13
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Nye opgaver
Lutter 3-trækkere, hvoraf især den
sidste af Andrejs Strebkovs fra Riga
i Letland er særdeles spektakulær.
Den må man endelig ikke snyde sig
selv for at beskæftige sig med. Løs-
ninger bedes indsendt senest den 8.
august.

Løsninger til nr. 4
13278. (Dowd) Forførelse: 1. Ke7?
c6/cxd6 2. Sf6/La3 c5/d5 3. Sd7‡/
Ld6‡. Men 1... c5! Løsning: 1. Kc6!
Træktvang! 1... cxd6 2. La3 d5 3.
Ld6‡. Konstellationen Sc3-Lb2 ud-
gør det såkaldte Siers’ batteri (når
springeren går for at lade løberen

angribe kongen, får denne mindst et
flugtfelt, her endda to (d5 og e4)).
Opgavens vanskelighed ligger i, at
løseren uvægerligt vil søge at bruge
dette batteri, mens pointen ligger i at
opløse det. Når først man frustreret
har opgivet at anvende batteriet, sy-
nes løsningen ganske enkel.
13279. (Dowd) Forførelser: 1. Se1?
Truer Th2-a2-a4‡. Men 1... d3! 1.
Db1? Truer 2. Sa3‡. Men 1... d3! 1.
Kg2? Truer 2. Th3 med den videre
trussel 3. Sa3‡ (2... d3 3. Th4‡). Men
1... Kd3! Og 1. Kg3? Kd3 2. Dxc5
og 3. Dxd4‡. Men 1... h5! Løsning:
1. Tf2! Kd3 2. Dxc5 og 3. Dxd4‡.
1... h5 2. Tf3 h4/d3 3. Sa3‡/Tf4‡.
Den sidste variant med tårnet til f2,
f3 og endelig f4 med mat er kronen
på værket.
13280. (Makaronez) 1. Ta4! Truer
2. Db5† Ke4 3. Df5‡. 1... Kc6 2.
Dc4† Kb7 3. Dd5‡. 1... Se5 2. Db5†
Ke4 3. dxe5‡. 1... Txg5 2. Dh1†
Txh1 3. a8(D/L)‡ Begge sorts tårne
er afledt fra forvandlingsfeltet a8. 1...
Sh6 2. Dh1† Sg2/Sf3 3. Dxg2‡/
Dxf3‡. Et fascinerende spil på de
hvide diagonaler, især den lange.
13281. (Dowd) Forførelse: 1. Lg6?
Opretter et Siers’ batteri, men forha-
stet. Truer 2. Sg5† Kd8 3. Sxe6‡.
Men 1... Sc5! Løsning: 1. Ld3! Truer
2. Lb5‡. 1... Sb4 2. Lg6 med den nu
uafværgelige trussel 3. Sg5† Ke8 4.
Sxe6‡. 1... Sc7 2. Lg6 med den nu
uafværgelige trussel 3. S(x)d6††
Kd8 4. Sxb7‡. På 2... Sc7~ træder
den oprindelige trussel i kraft.

Rundløb
Et af de mest fascinerende temaer i
problemskak er ‘rundløb’, der er
flertrækkernes farverige udgave af
det enkle tema ‘switchback’, hvor
en officer på bare ét træk vender til-
bage til det felt, den (lige) har for-
ladt. Et besnærende eksempel på et
rundløb med hvidfeltet hvid løber
ses i denne opgave.

13287.
S. Schneider,
Deutsche Schachzeitung 1956.
1. præmie.
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Mat i 10 træk. C+ 6+4

Forførelsen udgøres af prøvespillet
1. f5†? Kxe5! 2. f4† exf3 e.p.!, og
hvid når ikke sin hensigt. Imidlertid
kan hvid efter et ‘rundløb’ med sin
hvidfeltede løber på c2 nå sit mål.
Prøv selv, men se ellers løsningen
på side 47.

Nyt telefonnummer
Redaktøren af problemskak har fået
nyt telefonnummer: 38 89 01 25.

100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk



Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skak-
håndbogen.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

� = Koordineret turnering
� = Hurtig- og lynskak
� = Juniorturnering
� = Andre arrangementer
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10/7. – Nykøbing Sj. Skakklub ind-
byder for 35. gang til 6 runder ½-ti-
mes hurtigskak: søndag den 10. juli i
Nordgårdshallerne, Nykøbing Sj. -
Cafeteria er åben. – Tider: Indskriv-
ning fra kl. 9.15; 1. runde kl. 10.00,
sidste runde kl. 16.30; præmieudde-
ling kl. 18.00. – Klasser: Inddeles ef-
ter rating, pr. ca. 200. – Indskud: alle
klasser 100 kr.; Begynderklasse (max.
1200) 50 kr. Betaling på stedet eller
giro: 1 55 09 85. – Præmier: Mindst
100% af indskuddet. Solvognplatte til
nr. 1 i hver gruppe. – Tilmelding: se-
nest den 8. juli til Villum Sejersen,
Nørregade 1A, 4500 Nykøbing Sj. –
Tlf. 59 91 31 57, mobil 30 34 03 44,
eller e-post: vse@privat.tdcadsl.dk.
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25/7 - 29/7. – Igen i år !! Skødstrup
Skakklub indbyder til jubilæums-
turnering – klubbens 25. sommer-
EMT! I år med ekstra store præmier,
og vi regner derfor med et stærkt felt
af mange kampivrige spillere fra hele
landet til 5 runder på 5 hverdags-
aftener i uge 30. Der spilles efter Mon-

rad-systemet. Ingen hængepartier,
færdigspil som hurtigskak. Gode spil-
leforhold, billig kantine, gode præ-
mier. Der er rygeforbud i spillelokalet
hele aftenen. – Hvor: Lokalcenter
Rosenbakken, Grenåvej 701, Skød-
strup. – Hvornår: 25/7, 26/7,
27/7, 28/7 og 29/7. Spilletid kl. 18.30
til 23.30. – Indskud: 150 kr. i alle
grupper. – Præmier: Turneringen er i
år mindeturnering for Ove Sørensen,
der er derfor ekstra store præmier.
Ved 16 spillere i en gruppe vil 1. præ-
mien være på ca. 1500 kr. Desuden
ratingpræmier. Alt indskud minus
EMT-afgift til præmier. – Tilmelding:
Senest den 19. juli 2005 til Willy Møl-
ler Nielsen, Bondehaven 30, 8541
Skødstrup, tlf. 86 99 24 61, email:
wmn@ofir.dk, eller Steffen Strunge,
Grenåvej 681R/120, 8541 Skødstrup,
tlf. 82 50 77 25, email: SSStrunge
@yahoo.com.
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6/8. – Haderslev skakklub indbyder
til de 3. Sønderjyske mesterskaber i
lynskak under åben himmel. – Spille-
sted: Haderslev centrum, ‘Gravene’
– indgang ved Fakta. – Tidspunkt:
Turneringen afvikles lørdag den 6.
august i tidsrummet kl. 10 til ca. 15.30
med en times middagspause. – Turne-
ringsform: Fem minutter til hele par-
tiet. Som udgangspunkt spilles der
alle mod alle i to grupper med 15-20
deltagere. – Indskud: 125 kr., dog
skoleskakspillere under 1300 i rating
50 kr. – Præmier: mere end 100 % af
indskuddet går til præmier. Der ga-
ranteres en 1. præmie på 1500 kr. for-
uden en 2. præmie og ratingpræmie i
hver gruppe samt præmie til den bed-
ste skoleskakspiller og forskellige
sponsorpræmier. – Tilmelding: senest
tirsdag den 2. august pr. mail til
mikkel_stephensen@hotmail.com
eller telefonisk til Jacob Buris Ander-
sen, tlf.  51 55 36 49 eller Allan Hye,
tlf. 74 57 66 14.
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8/8 - 22/8. – 9 runder hurtigskak, 3
runder hver mandag i ØBROs loka-
ler i Rosenvængets Alle 31, kld, 2100
Ø. – Indskud kr. 100,- Alt indskud
udbetales i præmier. – Betænknings-
tiden er 30 minutter pr. spiller pr. parti.
– Alle dage spilles kl. 19.30, 21.00

og 22.30. Øvrige oplysninger, se
oebroskak.dk eller KSU’s kalender.
– Tilmelding med navn, klub og rating
til Chr. S. Christensen, tlf. 35 10 22
01 / 20 98 77 76, eller email: heraklit
@ofir.dk. Tilmelding senest 4/8, her-
efter kun hvis plads og mod gebyr. –
Indskrivning og indskud på spille-
stedet før 1. runde og senest 19.00.
Kom til ØBRO og spil skak. Hurtigt!
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19/8 - 30/9. – Nyborg Skakklub ind-
byder igen til koordineret turnering
på Borgeskovskolen, Aula B, Ring-
vej 1, 5800 Nyborg. – Spilledag:
Fredagene 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9,
23/9 og 30/9. – Betænkningstid: 2 ti-
mer til 40 træk + ½ time til resten +
opsparet tid. – Turneringsform: 8-
mandsgrupper alle mod alle, neder-
ste gruppe evt. som Monrad-gruppe.
Elo-rates, hvis betingelserne er til
stede. – Indskud: Seniorer: 150 kr.
Juniorer til det 20. år: 100 kr. – Præ-
mier: Mestergruppe 1 (gennemsnit
over 1900 i rating): kr. 1500 / 700 /
300, øvrige grupper: 600 / 400 / 200.
Ved ligestilling deles præmierne. –
Rygning: Der må kun ryges i skolens
rygelokale eller udendørs. – Tilmel-
ding: Hans Milter Pedersen, email:
hans.milter.pedersen@skolekom.dk,
tlf. 65 31 02 35, eller til Svend Veise,
tlf. 65 31 66 29. – Tilmeldingsfrist:
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25 gangs jubilæum.
Lørdag den 6. august,
kl. 10.00 – ca. 16.00.
Syv runders hurtigskak i otte-
mands grupper efter rating.
15 minutter pr. spiller pr. parti.
Indskud kr. 75.
Præmier i alle grupper:
Nr. 1 kr. 300, nr. 2 kr. 200, og nr.
3 kr. 100. Hvis tilslutning spilles
lynskak kl. 16.00.
Tilmeldingsfrist:
Onsdag den 3. august på tlf. 63
25 11 01 eller 62 21 92 61.
Eller via vores hjemmeside: http:/
/home6.inet.tele.dk/gudbjerg/
indbydelser/indblund.htm.
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Mandag den 15. august. – Der er en
god kantine med rimelige priser til
rådighed.
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22/8 - 3/10. – Nr.Snede skakklub ind-
byder hermed til en 7-runders koor-
dineret EMT på følgende 7 mandage:
22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/
10. – Spilletid: 18.45 - 23.45. – Grup-
peinddeling 8-mands grupper, neder-
ste gruppe evt. Monrad. – Indskud:
125 kr. pr. person. – Præmier i hver
8-mands gruppe: 1 p. 500 kr., 2.p. 250
kr. – Betænkningstid: 40 træk i 2 ti-
mer + ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Spillested: Nr. Snede
Centralskole. – Udsatte kampe: Kan
spilles onsdag den 28/9 eller privat. –
Tilmelding: Senest 13/8 2005 til John
Engstrøm, tlf. 97 18 23 72 eller Vagn
Jensen, tlf. 75 73 44 71. – Øvrigt: Der
kan købes kaffe, øl og vand og brød
på spillestedet.
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24/8 - 26/10. – Traditionen tro indby-
der LVS til efterårsturnering. – Spille-
sted: Ny Lyngbygaard, Toftebæksvej
17, Lyngby. Spillelokalerne er røg-
fri. Mobiltelefoner skal være slukkede
i spillelokalerne. – Spilletider: Der
startes kl. 18.30 på følgende onsdage:
24/08, 31/08, 7/9, 21/9, 28/9, 5/10,
26/10. NB: bemærk, at onsdagene
14/9 og 12/10 er afsat til afvikling af
udsatte partier, samt at spillelokalerne
er lukkede på grund af efterårsferie
den 19/10.  – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer, derefter ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Turnerings-
form: 8-mands grupper, alle-mod-
alle, nederste gruppe dog eventuelt
Monrad. – Indskud: 125 kr., som be-
tales senest på første spilledag. – Præ-
mier: Indskuddet (minus EMT-afgift)
går ubeskåret til præmier. Ved point-
lighed deles pengepræmier. – Elo:
Såfremt betingelserne er til stede, vil
turneringen blive Elo-ratet. – Tilmel-
ding: Jan Petersen, tlf. 45 89 13 37,
email: jan-petersen@post.tele.dk, se-
nest torsdag den 18. august 2005.
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27/8 - 9/10. – Erritsø Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring på følgende dage: 27/8, 10/9,
11/9, 24/9, 25/9, 8/10 og 9/10. –
Spillested: Bakkeskolen, Erritsø By-

gade 15, Erritsø (klynge 5). – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer + ½ time
til resten af partiet. – Der tilstræbes
8-mands grupper. Øverste gruppe
Elo-rates, hvis det er muligt! – Spille-
tidspunkt: Lørdage 13-18. Søndage
10-15. – Indskud: 120 kr. Pensionister
og juniorer: 80 kr. – Præmier: Hele
indskuddet minus EMT-afgift. – Til-
melding senest fredag d. 19/8 til:
Børge Guldager, Thygesminde Allé
164, 7000 Fredericia. Tlf. 75 92 92
17. Tilmelding kan også ske online
på: www.erritsoe-skakklub.dk.
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29/8 - 10/10. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring i klubbens lokaler. Turneringen
afvikles over 7 på hinanden følgende
mandage. Der spilles i én gruppe ef-
ter Schweizersystemet. Forsøgsvis
spilles denne gang med ny, kortere
betænkningstid (som kendt fra hold-
turneringen). – Spilletidspunkter:
Mandagene 29/8, 5/9, 12/9, 19/9,
26/9, 3/10 og 10/10, alle dage kl. 19.15
- 23.15. Urene startes præcis kl. 19.15.
– Betænkningstid: 2 timer pr. spiller
til hele partiet. – Spillested: ‘Marie-
lyst’, Herlev Hovedgade 172, 2730
Herlev (indgang fra J. – E. Pitzners
Vej). Bus 350S kører lige til døren
(stå af ved Marielundvej). – Indskud:
150 kr., juniorer og folkepensionister
dog kun 100 kr. Hele indskuddet mi-
nus EMT-afgift går til præmier. –
Tilmelding og indskud: Telefonisk
tilmelding til Anders Jacobsen, tlf. 36
45 00 45, senest d. 19/8 2005. Hurtig
tilmelding anbefales pga. max. 36 del-
tagere. Indskud betales ved 1. runde.
– Bemærk: Der må ikke ryges i spille-
lokalet.
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1/9 - 6/10. – Skakforeningen Odys-
seus indbyder til 5 runders EMT i
klubbens lokaler Frødings Alle 8A,
2860 Søborg, på torsdagene 1/9, 8/9,
22/9, 29/9 og 6/10. Der spilles i 6-
mands grupper alle-mod-alle (Elo-
rates om muligt.). – Indskud: 150 kr.
kan overføres til bankkonto 5336
0393939. – Præmier i hver gruppe:
500, 250. – Spilletid: 19.30-23.30
(2 timer pr. spiller til hele partiet.) –
Tilmelding: senest søndag den 28/8
til Simon Reusch, email: sr@uni-c.dk,
tlf. 28 69 90 56.

6��;�.�������	������::$
1/9 - 13/10. – Viborg Skakklub ind-
byder hermed til 7 runders koordine-
ret EMT. – Spillested: Fag og Arbejde
(FOA), Grønnegade 13, 8800 Viborg.
– Spilledatoer: Torsdagene 1/9, 8/9,
15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10. – Spil-
letidspunkt: Start kl. 19.00. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
½ time pr. spiller til resten af partiet.
– Turneringsform: 8-mands grupper
+ evt. Monrad-gruppe, inddelt efter
rating. – Indskud: 130 kr. for alle, dog
juniorer født i ’93 el. senere 65 kr.,
som betales den første spilleaften. –
Præmier: Øverste gruppe: 1. pr.  1000
kr.,  2. pr. 500 kr., 3. pr. 200 kr. Øv-
rige grupper: 1. pr. 500 kr., 2. pr. 200
kr., 3. pr. 100 kr. – Rygning: Kun i
særlig anvist lokale. – Kantine: Der
kan købes diverse forplejning på spil-
lestedet. – Tilmelding: Poul Sønder-
gaard, tlf. 50 94 02 31, dog helst email:
skak@psoendergaard.dk. – Tilmel-
dingsfrist: Senest 28. august 2005.
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2/9. – Hermed indbydes til koordine-
ret EMT, Elo-ratet, der afvikles 7 fre-
dage* i træk med start fredag den 2.
september 2005 kl. 18.30. – Spille-
sted: Biblioteket, Dr. Sellsvej 20 B,
4293 Dianalund. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk og 1 time til resten
af partiet. – Indskud: Kr. 100, der excl.
afgift går til præmier. – Tilmelding:
Senest den 18. august 2005 til Carl-
Otto Nielsen, Skuerupvej 4, 4295
Stenlille, tlf. 57 80 52 79, email:
canie1@uvm.dk. – *Hvis du ønsker
at deltage i Ringsteds Løvfaldstur-
nering (den 16. september) meddel
det ved tilmelding, sådan at vi kan
koordinere dette.
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6/9 - 25/10. – Rødovre Skakklub in-
viterer til røgfri EMT tirsdag den 6/9,
13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10 samt den
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Reserver allerede nu
Søndag den 4. september.

Se indbydelse i Skakbladet nr. 6.
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Young Masters

14. –  19. august 2005

Grundfos er for første gang sponsor 
for en international skakturnering 
med 10 indbudte skaktalenter. 

Kom og oplev en række unge stor-
mestre med Areshchenko og Kuzubov 
i spidsen i kamp med danske talenter, 
bl.a.  Davor Palo.

Gratis adgang for publikum

Hurtigskak-turnering

20. august 2005, 10.00
21. august 2005, 09.00

Vil du ikke nøjes med at se på, kan du 
deltage i amatør turneringen (max. 
rating 2200), der afholdes i forbin-
delse med Young Masters. 

Turneringsformen er 9-runder hurtig-
skak, 25 min./parti, efter schweizer-
systemet.

Der er gode præmier fordelt på rating-
grupper.

Simultanskak-turnering

21. august 2005, 13.30-16.00

De 30 bedst placerede amatører og 
evt. nogle spillere blandt publikum 
vil afslutningsvis kunne deltage i en 
simultanskak-turnering mod de to 
fi nalister fra Grundfos Young Masters 
– og vinde penge.

Vinderen får € 30 pr. parti. Ved remis 
får hver spiller € 15.

www.grundfos.com

14. – 21. august på Hotel Scandic i Århus

Grundfos  Young Masters

•  Kontakt: Aage Olsen, tlf. 86404301 
Email: formand@6-hk.dk 

•  Tilmeldingsfrist: 31. juli 2005

•  Indskud: 150 kr

•  Samlet præmiesum for de tre turneringer 
er på DKK 39.000

Besøg www.grundfoschess.com for yderligere informationer.
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Grindsted Skakklub indbyder, i
samarbejde med Den jyske Spare-
kasse, hermed til en 5-runders
koordineret EMT-turnering!

Turneringsform: 6-mands alle-
mod-alle + evt. Monrad i nederste
gruppe.

Spillested: ‘Mødestedet’, Nygade
29, 7200 Grindsted.

Spilletider: Onsdag d. 21/9, 28/9,
5/10, 12/10 samt 26/10 kl. 1900. Der
spilles ikke 19/10 (efterårsferie).

Betænkningstid: 2 timer til 40
træk + ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet.

Indskud: Kun kr. 50,-.

Præmier: 1. præmien i alle grup-
per er kr. 500,-.

Tilmelding: Senest ons. d. 15/9 til
Lars W. Pedersen (tlf. 75 31 08 13,
email: larswp@post3.tele.dk), el-
ler Knud V. Mogensen (tlf. 75 32
27 34), eller www.all2one.dk/
grindstedskakklub.

25/10, alle dage kl. 19.00-24.00. –
40 træk på 2 timer, ½ time + opsp. tid
til resten af partiet. – Indskud: 120 kr.
– Tilmelding: Senest mandag d. 29/8
til Ernst M. Hansen, tlf. 44 94 64 59,
email: bjorn.enemark@get2net.dk.
Se i øvrigt www.dsu.dk, kalenderen.
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8/9 - 3/11. – Skakklubben Nordkalot-
ten indbyder til 7-runders koordineret
turnering. Der spilles på torsdagene
den 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10
(opsamlingsrunde), 27/10 og 3/11. –
Præmieuddeling torsdag den 3/11. –
Der spilles fortrinsvis alle mod alle i
8-mands grupper evt. Monrad. – Ind-
skud: kr. 150 kr. Juniorer under 16 år
kr. 75, som skal være betalt inden
første træk. – Præmier: Kr. 500 til
turneringens vinder. De øvrige præ-
mier vil være afhængige af antal til-
meldte. Ved ligestilling deles præmi-

erne. – Spilletid: 19.00 - 24.00. 2 ti-
mer til 40 træk, derefter ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. –
Spillested: Græsted Skole, Spor N,
Håndarbejdslokalet, nr. 53, Stations-
vej 10, Græsted. – Turneringen er
røgfri. – På spillestedet kan der kø-
bes kaffe/te, øl/vand og lidt til den
søde tand. – Ved tilmelding skal:
Navn, klub, fødselsdato og år, tele-
fon nr. samt ratingtal opgives. – Til-
melding senest søndag den 4. septem-
ber 2005 til Jørgen Rasmussen, Skov-
gårdsvej 32, 3200 Helsinge tlf. 48 79
82 50, e-mail: jras@teknik.dk, eller
Martin Noer, Vanløse Allé 37 2.tv.,
2720 Vanløse tlf. 38 74 58 84, email:
martinnoer@orangenet.dk. – OBS!
Turneringen indgår i NSU’s Grand
Prix serie.
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13/9 - 1/11. – Hermed indbyder K41
til 7 runders Efterårs EMT, Mellem-
toftevej 11, ved Valby station. – Spil-
ledage: Tirsdag 13/9, 20/9, 27/9, 4/10,
11/10, 25/10 og 1/11. – Der spilles fra
19-24, 40 træk på 2 timer + ½ time til
resten af partiet. – Der spilles så vidt
muligt i 8-mands grupper alle-mod-
alle. Turneringen Elo-rates. – Ind-
skud: Alle grupper 120 kr. Betales
ved 1. rundes start. – Præmier: Ind-
skuddet ÷ EMT-afgift. – Tilmelding:
John Weber,  40 62 62 38,  weberk41
@hotmail.com. Senest 6/9 med angi-
velse af navn, rating, klub og fødsels-
dato. Bem: max 44 deltagere.
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Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Politiken Cup
16/7 - 24/7

Chess House Sommer EMT
18/7 - 3/8

10. Horsens Lang Weekend
28/7 - 31/7

Bornholms Sommer Skak
29/7 - 31/7

Skanderborg EMT 2005
3/8 - 14/9

Herning Byturnering 2005
8/8 - 19/8

Brønshøj SenSommer Turnering
11/8 - 22/9

Køge Bugt Efterår 2005
17/8 - 28/9

1. Sandi Stojanovski
Henrik W. Jensen

April i Øbro, København 2005. 25...
Dxf2†! og mat i næste træk! 0-1.

2. Steen Fedder
Tom Wedberg

Politiken Cup, København 1982.
25... Lxh3! Meget bedre end 25...
Lxe2 26. Dxe2 Dxf4† 27. Kg1, som
vinder en bonde. Eller 25... Df2 26.
Dg1 (26. Txe4? Le6!!) Dxf4† 27.
g3 Dh6 etc. Nu derimod opgav dan-
skeren, stillet over for 26. Txh3
Dxf4† 27. Kg1 Df2† 28. Kh1 Dxg2
mat! 0-1.

3. Lars-Åke Schneider
Henning Johansen

Politiken Cup, København 1982.
15... Sxe4! 16. Sxe4 Df5 17. Ld2
Txb2! Langt bedre end 17... Dxe4
18. Ld3 og 17... Txe4 18. Ld3. 18.
Dd3 Txd2! 19. Dxd2. Det hele hæn-
ger sammen: 19. Sxd2 Dxd3 20.
Lxd3 Lxa1 21. Txa1 Td8 med sort
overskud. 19... Lxa1 20. Txa1 Dxe4
21. Lf3 De5 22. Tc1 c5 23. Da5 Lf5!
Sort må aflevere den ene plusbonde,
men har overvægt nok til gevinst-
spil. 24. Te1 Dd6 25. Dxa7 e5 26.
Td1 Ld3! 27. Da3 Td8 28. Le2 e4
29. f3 Dd4† 30. Kh1 Df2 31. Da5
Te8 32. Lxd3 exd3 33. h3 Te2 34.
Dd8† Kg7 35. Dg5 h6. 0-1.

4. Hansrüdi Glauser
Helmut Pfleger

Juniorturnering, Zürich 1964. 24...
La3! 25. bxa3 Dc3! eller 24... Txb2!
etc. vinder begge smukt. Men de
overgås af 24... Dc3!!, hvorefter hvid
straks måtte opgive. 0-1.

5. Arthur Howard Williams
George Steven Botterill

Cardiff 1981. 39. Dg2†! Kh6. 39...
Kh8 40. Dh3† Kg7 41. Dxf5 vinder
også for hvid. 40. Lf7! Dette ville
også være svaret på 39... Kh7. 40...
Dxf7 41. Dg5† med gevinst af da-
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Løsninger til taktikøvelserne side 40.
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men efter 41... Kh7 42. Sf6†. Sort
opgav. 1-0.

6. Jacob Øst Hansen
Jens Ove Fries Nielsen

DM, Vejle 1982. 33... f4! 34. Tg1.
Men ikke 34. Tf3 Lg4 eller 34. gxf4?
Dg2†! 35. Txg2 hxg2† 36. Kg1
Th1† 37. Kf2 gxf1D† 38. Ke3 exf4†
med mat. 34... Tg6 35. Kh1. En bed-
re chance var nok 35. Sxf4! exf4 36.
Lxf6 Dxf6 37. Txf4 etc. 35... b6!
35... fxg3? 36. Txf6 etc. 36. Dc7 h2.
Giver hvid lidt modspil. 36... h5! var
et godt alternativ.

37. Tgg2. Ikke 37. Txh2 fxg3.
37... fxg3. Og her: 37... Lh3! 38.
Dxg7† T8xg7 39. Txh2 fxg3 40.
Txf6 (40. Sxg3 Txg3 41.Txf6 Tg1
mat) 40... g2† 41. Txg2 Lxg2† 42.
Kh2 Txf6 43. Lxe5 Tf2 etc. 38. Txf6
Txf6 39. Sxg3. Sidste chance: 39.
Lxe5! Tf1† 40. Sg1 hxg1D† 41.
Txg1 Tf6!, men sort vinder. 39...
Tf1†. Hvid bliver mat. 0-1.

7. Clemens
Eisenschmidt

Dorpat 1862. En gammel sag, en
genganger i skakblade og -bøger. 21.
La3! Dxa3. En vigtig pointe er 21...
Dc4 22. Tec1 Dd3 23. Txc6 bxc6
24. De6 samt mat. Billigst for sort
var 21... Lxf2† 22. Kxf2 Dxa3 23.
De6 Dc5† 24. Kf1 Db5† 25. Kg1
(25. Te2?? Dxe2†) 25... Db6† 26.
Kh1 Sd8 27. Dxe5 med hvid fordel.
22. De6 Sd8. Eller 22... Kg7 23.
Sh5† etc. 23. Df7†!! Sxf7 24. Se6
mat. Matbilledet er årsagen til udø-
deliggørelsen. 1-0.

8. Miroslav Filip
Herman Pilnik

Kandidatturneringen i Amsterdam
1956. En lille kombi: 30. Txg7†!
Kxg7 31. Sxd6 Txc1 32. Sxe8† Kf7
33. Lxc1 Kxe8 34. Le3. De to skrå
vinder ved fribondens hjælp: 34...
f5 35. Lf1 Ta8 36. Lc4 Kd7 37. Lb3
Tc8 38. Ld2 Tb8 39. Lc1 Tb4 40.

skeren, men alligevel! I stedet for
111... Sh7 og 111... Se6 plæderer
han for 111... Sd7!, der lader til at
holde fortet!

Vi vil nøjes med nogle få – men
måske overbevisende – varianter.
112. De4 Sf8 gentager stillingen fra
før, så den kan straks afvises. Der er
heller ikke kød på 112. g6 De6, så vi
må se på 112. Dg4, der ligesom efter
111... Se6? er en dobbelttrussel. Dog
har sort her dobbeltparaden 112...
Dd3!, hvor vi – også i det følgende –
kan gå ud fra, at springerslutspillet
efter damebytte (113. Dh5† Dh7)
nok er remis. Men 113. g6 Db5! 114.
Sf5 (eller 114. De4 Df1) 114... Sf6
ser heller ikke ud til at føre videre.

Hvis vi – efter 111... Sd7! vender
os til det direkte 112. Sg6†, anfører
Mikkelsen 112... Kh7 113. De4 Sc5
114. Df5 Dd3 115. Sf8† Kg8 116.
Dxc5 De4† og remisskakker. Også
112. (Sg6†) Kg8 er spilleligt for sort,
f.eks. 113. De6† Kh7 114. Sf4 Df3
115. g6† Kh6! 116. Dg4 Df2†! (men
selvfølgelig ikke 116... Dxg4†??
117. hxg4! med matsætning) og re-
mis.

Konklusionen remis ser altså ud
til holde. Hvad mener læserne?

Løsning på opgaven side 42

1. La4! Truer 2. Ld7 mat. 1... Kf5 2.
Ld7† Ke4 3. Le8 Truer 4. Lg6‡. 3...
Kf5 4. Lh5 Truer 6. Lxg4‡. 5... Kf5
6. Lxg4† Ke4 7. Ld1 Truer 8. Lc2‡.
Bemærk, at 7. Lh5? strander på 7.
Kf5 8. Lg6† Ke6 9. f5† Kxe5 10.
f4†? Ke4! 7... Kf5 8. Lc2† Ke6. Vi
ser, at hvids hvidfeltede løber efter
hele otte træk er vendt tilbage til sit
udgangsfelt (hvad angår diagram-
met), og at sorts konge har gjort det
samme. Hvid har dog med de mange
træk opnået at likvidere sorts bonde
på g4, og han kan nu med held gøre
brug af sin idé fra forførelsen. 9. f5†
Kxe5 10. f4‡.

���� %�%�6? �4

�

La3 Td4 41. Lc5 Td2 42. La4† Kc8
43. d6. 1-0.

9. Gennadij P. Kuzmin
Miguel A. Quinteros

Rubinstein Mem., Polanica Zdroj
1977. Underminering: 37. Txf7!
Se5. For 37... Kxf7 38. De6† Kf8
39. Lxg6 er den hurtige død. 38.
Txg7†. Tårnet vil absolut af banen!
Men også 38. Te7 og 38. Le2 var
anvendelige træk. 38... Kxg7 39.
Dh7† Kf8. Her var 39... Kf6 en over-
vejelse værd. Hvid skulle så finde
trækkene 40. Dxh6† Ke7 41. De6†
Kd8 42. Dxd6† Sd7 43. Lxb5 Tc7
44. De6! med erobring af hesten. 40.
Dh8† Ke7 41. Dxc8 Sxd3 42. De6†
Kd8 43. Df6† og hun skakker sig til
d3. 1-0.

Redningsaktion ULF
Denne stilling fra Tag Stilling i Skak-
bladet nr. 3 bliver vi desværre nødt
til at revurdere. Den er fra det lang-
varige parti Mikhail Gurevitj - Ulf
Andersson, Leningrad 1987.
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Partiet sluttede som angivet med

trækkene 110. Se7† Kh8 111. Df4!
Sh7 112. Dg4! Dc2 113. Df3! 1-0.
Efter 111. Df4 anførte vi (og Gure-
vitj) kun varianten 111... Se6? 112.
Dg4!, hvor hvid også vinder. Men
ikke alle vore læsere accepterede
åbenbart dette ukritisk, og det er lyk-
kedes Peter Mikkelsen at finde en
redning for Ulf Andersson. Ganske
vist meget for sent til at hjælpe sven-
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Nye skakbøger
Rook vs Two Minor Pieces
Af Esben Lund, Quality Chess 2005.
Pris 185,-

De færreste bryder sig om stillinger med materiel
ubalance, vel mest fordi man sjældent undervises
i, hvordan der skal spilles. Esben Lund gennem-
går den grundlæggende teori, og nogle elemen-
tære slutspil. Desuden gennemgår han to
hovedvarianter i Katalansk og Skotsk. Bogen inde-
holder også 42 øvelser med kommenterede løsninger.

Challenging the Grünfeld
Af IM Edward Dearing, Quality Chess 2005.
Pris 195,-

Mange føler sig tiltrukket af 1.d4 åbninger, men
har problemer mod Grünfeld. Forfatteren anbefa-
ler den moderne afbytningsvariant, som bl.a.
benyttes af Kramnik, Anand og andre stormestre.
Bogen går i dybden med åbningen og egner sig
måske bedst til stærkere spillere, fra 1800 og
opefter. Men også svagere spillere kan have stor
glæde af de 50 stampartier med mange diagrammer
og instruktive kommentarer.

Fire on board Part II: 1997-2004
Af Alexei Shirov, Everyman Chess 2005.
Pris 239,-

Shirov har betaget og inspireret en hel generation
af skakspillere med sin enestående aggressive
spillestil. I bogen gennemgår han nogle af sine
allerbedste partier fra perioden, et festfyrværkeri
af velkommenteret angrebsskak.

Offbeat Nimzo-Indian
Af Chris Ward, Everyman Chess 2005.
Pris 199,-

Nimzoindisk er populært mod 1.d4. I bogen
gennemgår forfatteren nogle nye og skarpe ideer
for hvid inklusive 4.a3, 4.f3 og 4.Lg5. Alle varian-
ter velegnede til at sætte sort under pres tidligt i
partiet.

Sommerferie
Skaksalget har sommerlukket fra 11/7 til 7/8.
Netbutikken er naturligvis åben, men der må
påregnes væsentlig længere ekspeditionstid
end normalt.


