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Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

2006 har i tilbageblik været et for dansk skak relativt begivenhedsrigt år.
Der er blevet eksperimenteret med nye ideer, som eksempelvis Gladiator-
skaksystemet ved DM og den fine blindskakturnering Fibertex Cup i
Aalborg. På Fyn har man forsøgt sig med helt frie turneringer, hvor man
kan spille hvor og når som helst. I København er der kommet flot gang i
seniorskak-turneringer for spillere over 60 år, og generelle tilbud med skak i
dagtimerne.

Der er i høj grad behov for fortsat nytænkning hos klubber, hovedkredse og
ledere i hele Unionen i 2007. Om det så er gamle glemte ideer anvendt i en
ny tid og indpakning, eller det er helt nylagte columbusæg, er uden praktisk
betydning.

Organisatorisk har 2006 budt på en klar fokusering af forbedrede IT-
løsninger og tilbud for medlemmerne. Træningsmodulerne på hjemmesiden,
og ikke mindst den store investering i den kommende skakspilserver, skal
ruste Unionen til at kunne tiltrække og samle de mange skakspillere på
Internettet.

2007 bliver året, hvor vi skal have de IT-mæssige landvindinger til at spille
sammen med og styrke arbejdet i klubberne. Klubberne får med spilserveren
et yderligere tilbud til sine medlemmer og en bedre mulighed for at nå ud til
potentielle medlemmer. Vi har en stor opgave i at få forbundet internetskak
og klubaktiviteterne mere med hinanden. I mange klubber vil man med
fordel kunne inddrage spilserver og computere som en del af klubaftenerne,
sammen med fokus på de sociale sider af at mødes og spille klubskak.
Og på skakspilserveren skal der arbejdes meget på at skabe fællesskabs-
følelse og et godt miljø.

2007 bliver også året hvor der skal gennemføres en medlemskampagne.
I denne kampagne bliver der i høj grad brug for aktiv deltagelse landet over
fra klubledere og skakspillere med ressourcer og overskud. Dels i idé
udviklingen, dels i praktisk gennemførelse af arrangementer der kan skabe
opmærksomhed om vores kære sport generelt, klubberne der vil tage del i
kampagnen, og skakspilserveren i særdeleshed.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her ved årsskiftet til at takke de mange
aktive klubledere og alle andre som har ydet en indsats for Dansk Skak
Union i det forgangne år. Vi kan se frem til et 2007, hvor der kommer en
række nye tilbud til vores medlemmer, og vi får redskaber i hænde som med
den rette indsats kan være med til at skabe en positiv medlemsudvikling.

Godt Nytår!

Erik Søbjerg

Fornyelse
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Allan Stig Rasmussen
årets danske skakspiller

Skakjournalisternes Skak-Oscar for
den mest fremtrædende danske skak-
indsats i det forgangne år tilfalder
Allan Stig Rasmussen, Jetsmark.
Den 23-årige nordjyde blev i juli sen-
sationelt bedstplacerede dansker i det
stærke internationale felt ved Copen-
hagen Chess Festival 2006 og op-
fyldte med scoren 7 point af 11 et af
delkravene til GM-titlen. Resultatet
var så meget mere overraskende på
baggrund af Allan Stig Rasmussens
lange turneringspause siden 2003.

På andenpladsen fulgte Sune Berg
Hansen, som i påsken forsvarede sit
danmarksmesterskab, og på tredie-
pladsen Danmarks højest ratede spil-
ler de senere år, Peter Heine Niel-
sen. Kampen om de følgende place-
ringer på Top-10 var præget af et år
med få helt store resultater, men
mange talentfulde spilleres ryk frem
mod eliten. Mads Andersen fra Skan-
derborg blev i foråret dansk mesters-
piller i en alder af 11 år og 4 måne-
der og passerede dermed legendari-
ske Bent Larsen og Davor Palo som
den yngste på udnævnelsestidspunk-
tet, og det gav en 8. plads på skak-
journalisternes liste.

Top-10 2006:

1. Allan Stig Rasmussen
2. Sune Berg Hansen
3. Peter Heine Nielsen
4. Lars Bo Hansen
5. Davor Palo
6. Jakob Vang Glud
7. Jens Kristiansen
8. Mads Andersen
9. Thorbjørn Bromann

10. Nicolai V. Pedersen

Nicolai V. Pedersen og
Carsten Høi på Cuba

Dansk deltagelse i cubanske turne-
ringer er ikke hverdagskost, men IM
Nicolai V. Pedersen og GM Carsten
Høi havde i november taget turen til
Havanna, hvor mindeturneringen for
den cubanske VM 1921-27, Jose
Raul Capablanca, blev  afholdt for
41. gang. Carsten Høi klarede sig
bedst med 5½ point af 9 og en place-
ring som nr. 13-19 blandt de 50 det-
agere i den åbne schweizergruppe,
mens Nicolai V. Pedersen sluttede
på 5 point og en delt 20-30. plads.

Der var dobbelt cubansk sejr til
Arencibia og Corrales med 7½.

Topgruppen var en lukket GM-
turnering med seks deltagere: 1.
Ivanchuk, Ukraine, 6½, 2. Bareev,
Rusland, 6, 3. Miton, Polen, 5, 4.
Dominguez, Cuba, 4½, 5-6. Bruzon,
Cuba, og Nogueiras, Cuba, 4.

Torsdag den 25. januar vil der væ-
re mulighed for at høre Carsten Høi
fortælle om Cuba-turen ved en re-
ception, Brønshøj Skakforening hol-
der i anledning af Carsten Høis 50
års fødselsdag (og 38 år som med-
lem af klubben!). Programmet i Brøns-
høj Skakforenings lokaler byder for-
uden reception og foredrag også på
simultan (maks. 24). Mere informa-
tion på klubbens hjemmeside.

www. home0.inet.tele.dk/bsf

Klubblade
og hjemmesider

Klubbernes nyhedsformidling og
medlemskontakt sker i dag i meget
høj grad via Internettet. Alligevel
lever klubbladene i bedste velgå-
ende, måske netop fordi informa-
tionsbyrden er lettet.

Her i Skakbladet vil vi i kommen-
de numre præsentere nogle af de mest
spændende hjemmesider og klub-
blade, og i nr. 9, 2006 vil vi iværk-
sætte en afstemning for alle DSU-
medlemmer, således at vi i det første
nummer i 2008 kan kåre ‘Årets skak-
hjemmeside’ og ‘Årets klubblad’.

Skakligaen

Jetsmark vandt den udsatte kamp
mod Nørresundby 5-3, og før den
dobbelte 4-5. runde af i alt 9 var stil-
lingen:

Stillingen: brætp. mp.
 1. Helsinge 15 5
 2. K41 14½ 4
 3. Skolerne 14 4
 4. Brønshøj 14 4
 5. Aalborg 12½ 4
 6. Nordkalotten 11½ 3
 7. Helsingør 11½ 2
 8. SK 1968 11 2
 9. Jetsmark 10 2
10. Nørresundby 6 0

Resultater, stillinger osv. opdateres
meget hurtigt af turneringsleder Per
Rasmussen på turneringens hjemme-
side, hvor man også finder partier
fra samtlige Skakliga-matcher. Det
sidste dog med lidt større forsinkelse,
da indberetning af partier endnu ikke
sker elektronisk. Men det kommer.

www. dsu.dk + ‘Divisionsskak’

4-landskamp for juniorer

Danmark havde stor succes med ar-
rangementet af 4-nationers hold-
kampen for juniorer på Lo-skolen i
Helsingør. Men måtte til gengæld
nøjes med sidstepladsen i selve kon-
kurrencen. Lars Bo Hansen skriver
om turneringen i Skakbladet nr. 2.

VM-diplomati

Efter den skandaleramte VM-match
mog Topalov i Kalmykien antydede
Vladimir Kramnik, at han ikke ag-
tede at forsvare sin ny samlede titel
ved FIDE's VM-turnering i Mexico
i september 2007. Men nu har han
officielt indvilliget. VM i Mexico får
otte deltagere, nemlig Vladimir
Kramnik (Rusland) 2750, Viswa-
nathan Anand (Indien) 2779), Peter
Svidler (Rusland) 2750, Alexander
Morozevich (Rusland) 2747 samt de
fire, der kvalificerer sig blandt World
Cup's 16 deltagere i juni. Norges
Magnus Carlsen møder Aronian.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 26

Taktik

1. Hvid trækker!

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

Ikke alt for vanskelig!

4. Hvid trækker!
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Officersspil!

7. Hvid trækker!
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Hvor skal der sættes ind?

2. Hvid trækker!
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Hvordan angribe?

5. Hvid trækker!
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Skal der ofres?

8. Sort trækker!
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Forvirring i den hvide lejr!

3. Hvid trækker!
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To officerer i slag!

6. Hvid trækker!
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Der skal handles hurtigt!

9. Hvid trækker!
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Hvor er angrebstrækket?
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Af Svend Novrup

Nytårsturneringer er ikke, hvad de
har været. De traditionelle begiven-
heder er falmet pga. økonomiske
problemer og hård konkurrence, selv
om deres navne stadig har en særlig
klang.

Hastings opgav i 2005 for første
gang at have en stærk gruppe eller
match øverst. Nu var der kun penge
til en stor open, og blandt 104 spil-
lere i øverste gruppe var fire danske
og to færøske spillere, der ikke fik
hovedroller. Bedste dansker Jan
Rode Pedersen som nr. 69 med 4½/
10, mens den færøske teenager Hel-
gi Ziska blev nr. 44 med 5½ og satte
sit Elo-tal op til 2305. GM Neverov
(Ukraine) vandt med 8/10.

Hastings bød dog på en nyhed, det
såkaldte Monroi-system, hvor spil-
lerne med en lille håndholdt compu-
ter kan taste deres partier direkte ind
i en central computer. Det var frivil-
ligt, om man ville gøre det, og ca.
halvdelen af spillerne gjorde det til
glæde for ikke mindst webmasteren.

Skaktuelt 2006

En kalejdoskopisk gennemgang af nogle af de vigtige og spændende

turneringer, spillere og hændelser i den store skakverden 2006.

– et link

til verden...

www. dsu.dk/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Rilton Cup, Sverige

Hastings, England

Reggio Emilia, Italien

Keres Memorial, Estland

Australske Mesterskab

Corus, Holland

New Zealands Mesterskab

27 28 29 30 31
2006–JANUAR

Verona Open, Italien

Verden rundt:

Veselin Topalov lyttede til manager Silvio Danailov og skabte VM-skandale.

Foto: Cathy Rogers.
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Reggio Emilio i Italien er mindre
stærk, end da Enrico Paoli var arran-
gør. GM Landa, (Rusland), sejrede
med 7/9 foran GM Jevsejev (Rus-
land) 6 og GM Cebalo (Kroatien)
5½. Bedste italiener FM Vocaturo
med 5 point.

35. Rilton Cup i Stockholm havde
flere danske deltagere som sædvan-
lig, bl.a. Leif Jensen, der vist har
været med alle 35 gange. Bedst pla-
cerede dansker Thomas Flindt som
nr. 35 med 5½. Fem GM’er sluttede
forrest med 7/9 point: Rozentalis
(Litauen), Ivanov (Rusland), Ny-
bäck (Finland), Postny (Israel) og
Mieziz (Letland). Den spanske stor-
mester Juan Bellon kender mange
nok bedst som svenske WGM Pia
Cramlings mand, men se her:

Emanuel Berg (Sverige)
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Juan Bellon

1. e6! De7

Eller 1... fxe6 2. De5! Kh7 3. Txg7†
Kh8 4. Th7 mat.
2. exf7 axb3 3. Dxh6†! gxh6 4. Txg8

mat!

Første weekend i 2006 var der Keres
Memorial hurtigskak i Tallinn (Est-
land). Den slags turneringer er ste-
get i agtelse og byder på flot skak og
store præmier. Sejren i feltet af kate-
gori 14 (2592) deltes af Ivanchuk

(Ukraine), Karpov (Rusland) og Ka-
simdzhanov (Uzbekistan) med 7/9
foran svenske Emanuel Berg med
5½. Berg startede med to gevinster,
bl.a. over Shirov, så han prøvede at
være i rampelyset.

En stor Open i Verona nævner vi,
fordi vinderen, IM Mrdja fra Kroa-
tien, med 7/9 scorede en GM-norm
som 51-årig. Han er på vej frem!

I Holland er der siden 1938 kun i
1945 ikke er spillet i Wijk-aan-Zee.
Først som Højovnsturneringen, for
tiden Corus. Resultaterne blev bragt
i Skakbladet, ikke mindst fordi den
unge nordmand Magnus Carlsen
med delt sejr i B-gruppen kvalifi-
cerede sig til topgruppen i 2007.
Anand (Indien) delte sejren med
Topalov (Bulgarien) på 9/13 foran
Adams (England) og Ivanchuk
(Ukraine) 7½, Gelfand (Israel) og
Karjakin (Ukraine) 7. Topalov spil-
lede et af årets flotteste partier:

Veselin Topalov

Levon Aronian

Dronningindisk/ E15

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6

5. b3 Lb4† 6. Ld2 Le7 7. Lg2 c6 8. Lc3

d5 9. Se5 Sfd7 10. Sxd7 Sxd7 11. Sd2

0-0 12. 0-0 Sf6 13. e4 b5 14. exd5 exd5

Partiets tema er kvalitetsofre, der
også var tema i Anand - Adams, Co-
rus 2005 efter 14... cxd5 15. c5 b4
16. Lxb4 Lxf1 17. Lxf1 med hvid
fordel.
15. Te1 Tb8 16. c5 Lc8 17. Sf3 Se4 18.

Txe4!

Det første af to kvalitetsofre på e4
og partiets nyhed, efter at 18. Se5 i
flere partier ikke har givet Hvid no-
get. Senere nævnte Anand, at kva-
litetsofre på e4 bliver et tilbageven-
dende tema, for mange har dem klar
i deres databaser!
18... dxe4 19. Se5 Dd5

19... Dd7 20. Lxe4.
20. De1 Lf5 21. g4 Lg6 22. f3 b4!?

I diskussionen med publikum efter
runden forklarede Topalov, at ho-
vedvarianten i hans hjemmeanalyse
var 22... Lxc5 23. dxc5 Dxc5† 24.
Kh1. Man kan gå ud fra, at han har
været længere i varianten og f.eks.
ved, hvad han ville have gjort ved
dette forslag: 24... b4 25. Lb2 Dc2.
23. fxe4 De6 24. Lb2 Lf6 25. Sxc6 Dxc6

26. e5 Da6 27. exf6 Tfe8 28. Df1 De2

29. Df2 Dxg4 30. h3! Dg5 31. Lc1 Dh5

32. Lf4 Tbd8?!

Lidt for ‘langt’, men 32... Tbc8 ta-
ber nu også.
33. c6 Le4 34. c7 Tc8 35. Te1 Dg6
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36. Txe4! Txe4 37. d5 Tce8 38. d6 Te1†

39. Kh2 Df5 40. Dg3 g6 41. Dg5! Dxg5

42. Lxg5 Td1 43. Lc6 Te2† 44. Kg3

opgivet.

Lh3!! –
en spansk specialitet
24. januar indledtes Gibtelekom
Masters på Gibraltar, hvor de første
20 i slutstillingen var stormestre.
Kiril Georgiev (Bulgarien) var su-
veræn med 8½/10 foran Nigel Short
(England) og Emil Sutovsky (Israel)
7½. Shirov (Spanien) var blandt spil-
lerne med 7 point, og Emil Agde-
stein, Simens brorsøn, scorede 5½.
Hans rating før turneringen var 2053.

Gibtelekom Masters, Gibraltar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2825 26 27 28 29 30 31
FEBRUAR

Guernavaca, Mexico

Tyske mesterskab

Aeroflot Open, Rusland

Hollandsk mesterskab Capelle la Grande, Frankrig

Morelia(-Linares), Mexico

Georgiske mesterskabSerbiske mesterskab

�

�
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... SKAKTUELT 2006

Ingen andre i top-90 havde under
2100. Spanske Julén Arizmendi
Martinez fik præmien på 1000 £(!)
til det bedste parti for sin gevinst mod
GM Jefimenko, men stod også for
turneringens mest overraskende
træk:

GM Arizmendi
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WGM Mohota

25... Lh3!!

Vi sender en tanke til Topalov -
Shirov, Linares 1998 med det udø-
delige 47... Lh3, som i British Chess
Magazine blev kåret som århundre-
dets træk:

Arizmendis Lh3 i diagramstillingen
øverst i forrige spalte er heller ikke
at foragte! 25. gxh3 Dxf3† 26. Kd2,
Df2†! vinder for Sort.
26. Lxh6 Lxg2!! 27. Lxg7

Lige så godt som 25. Kd2 Dxh6†
26. Kc2, h4.
27... Lxf3† 28. Kd2 Df4† 29. Kc2 Lxd1†

30. Txd1 Kxg7 31. Tbb1 h4 32. Tg1 De3

33. opgivet

Sammen med Miro, solen og golf-
banerne kan Spanien reklamere med
Lh3 en prise.

I februar var der ungmester-turne-
ring i Guernavaca, Mexico, hvor
skakinteressen er blusset voldsomt
op, hvad vi skal se mange beviser
på. Turneringen af kategori 16
(2629) vandtes af Ruslan Ponoma-
riov (Ukraine), og Vallejo Pons
(Spanien) 6½/9 foran Hikaru Naka-
mura (USA) 6.

Aeroflot Open i Moskva blev spil-
let i fire grupper. For at deltage i den
øverste skulle man være ratet 2500+!
Den havde 93 deltagere og vandtes
på deling af GM Jobava (Georgien),

GM Bologan (Moldavien), GM Sa-
sikiran (Indien) og GM Mamedjarov
(Azerbajdjan) med 6½/9, efter at GM
Eljanov (Ukraine) og GM Kiril Ge-
orgiev (Bulgarien), der førte før sid-
ste runde, begge havde tabt. Alexan-
dra Kosteniuk (Rusland) impone-
rede ved at score 5 point, og den fran-
ske junior Maxime Vachier-Lagrave
endnu mere ved at slutte på delt
5. plads med 6 efter en række forry-
gende angrebspartier, hvor han ofte
‘glemte’ at rokere.

Blandt 627 i Capelle la Grande,
Frankrig, sejrede GM Alexander
Moisejenko (Ukraine) 7½/9 foran
syv spillere – ingen vestlige lande.

Morelia-Linares
Bent Larsen har vist partier fra Mo-
relia-Linares i Skakbladet nr. 4. Tur-
neringen var af kategori 20 (2732!),
og der var stor forskel på, hvem der
følte sig hjemme hvor. Topalov var
delt sidst, da man drog fra Mexico,
hvor han tabte tre partier. I Linares
scorede han 5½/7 og havde fået del
i sejren med gevinst over Vallejo
Pons (Spanien). Da partiet sluttede

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MARTS

1 2 3 4 5
APRIL

US Championship

(Morelia-)Linares, Spanien

Reykjavik

VM for kvinder, Rusland

Tyrkiske Mesterskab

Armenske mesterskab

Karpov Poikovsky, Moskva

Amber Rapid & Blindfold, Monaco

Hyderabad, Indien

Polske Mesterskab

Dos Hermanas Open

Indiske

E

Shirov
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Topalov

47... Lh3!! 48. gxh3 Kf5 49. Kg2 Ke4

50. Lxf6 d4 51. Le7 Kd3 52. Lc5 Kc4

53. Le7 Kb3 54. Kf1 Kc2 55. Ke1 d3

56. Lb4 a3 0–1

�

�

Levon Aronian (i midten) førte Armenien frem til OL-guld og vandt Morelia-Linares. Karen

Asrian (til venstre i billedet) og Gabriel Sargissian deler OL-pokal og sejrsglæde.

Foto: Cathy Rogers.
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remis, ville en vinder af Peter Leko
(Ungarn) - Levon Aronian (Arme-
nien) snuppe sejren, og selv med sort
havde Aronian ingen problemer med
en nervøs Leko: 1. Aronian 8½/14,
2. Topalov (Bulgarien) og Radjabov
(Azerbajdjan) 8, 4. Leko 7½.

Aronians mest maleriske præsta-
tion var dette bråvallaslag med
franskmanden Etienne Bacrot, som
skal have mindst halvdelen af æren
og næsten også havde fortjent remis:

Etienne Bacrot

Levon Aronian

Nimzoindisk / E20

1. d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 Lb4 4 Sf3 c5 5

g3 Se4 6. Dd3 Da5 7. Dxe4 Lxc3† 8.

Ld2 Lxd2† 9. Sxd2 Sc6 10. dxc5 b6 11

Lg2 Lb7 12. Df4 bxc5 13. Dd6 Db6 14.

Se4 Sd4!?

Spiller op til dans med en teoretisk
nyhed. Er du mand eller mus, fransk-
mand? Bacrot er mand!
15. Dxb6 axb6 16. Sd6† Ke7 17 Lxb7

Sc2†!

Ikke 17... Kxd6?? 18. Lxa8, Sc2†
19. Kd2, Sxa1 20. Lf3 med stor hvid
fordel.
18. Kd2 Sxa1 19. Sxf7! Txa2!!20. Sxh8

Txb2† 21. Kd3 Tb3† 22. Ke4!?

Tappert! Bacrot er en time bagud på
uret og har kun 20 minutter til at nå
træk 40. Han kunne have fået remis
ved trækgentagelse: 22. Kd2 Tb2†
23. Kd3, for Sort har ikke bedre, men
franskmanden vil have mere.
22... Sc2 23. e3 b5! 24. Kf4 bxc4 25.

Le4 Sb4 26. Lxh7 Sd3† 27. Kg5!? Sxf2

28. Tf1 Tb2 29. h4 d5 30. Ta1 Kd7 31.

Sf7 c3 32. Kg6 Sg4 33. Tg1!

Denne gang kunne Hvid have force-
ret remis med Kxg7, men han vil sta-
dig vinde.
33... Te2 34. Kxg7 Txe3 35. h5 d4 36.

h6 c4 37. Lc2?!

Meget bedre Td1! Som synes at
holde på Hvids fordel.

37... Sxh6! 38. Sxh6?

Farvel til gevinstchancerne, som
Hvid ville beholde efter 38. La4†! I
den følgende fase var Bacrots pro-
blem formentlig at indse, at han skul-
le til at kæmpe for remis.
38... d3 39. La4† Kd6 40. g4 Kc5
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Tidkontrol. Stillingen er sandsynlig-
vis remis, men Sorts stilling er me-
get lettere at spille end Hvids.
41. g5 Kb4 42. Sg4 Te4 43. Sf6?

Hvid har formentlig remis i varian-
ten 43. g6! Kxa4 44. Kf7 d2 45. g7
d1D! 46. g8D! Som det nu forløber,
har Sort efter forvandling af kandi-
daterne centraliserende skakker, der
sikrer gevinsten.
43... Te5 44. Ld1 d2! 45. g6 Te1 46.

Kf7 Txg1 47. g7 Ka3 48. Lg4! Txg4 49.

Sxg4 d1D 50. g8D Dd7†! 51. Kf6 Dd4†

52. Kxe6 c2 53. Da8† Kb2 54. Db8†

Kc1 55. Dg8 Kd1! 56. opgivet.

Med en skamredet sportsfloskel: Det
er trist, at et parti som dette skal have
en vinder!

9. Malaga Open vandtes af sven-
skeren Slavko Cicak 7½/9 foran GM
Rivas (E) 7. Bjarke Sahl (tidligere
Kristensen) scorede 5½ som delt nr.
16. Reykjavik Open i marts kunne
være blevet en triumf for Magnus
Carlsen (Norge), som imidlertid tab-
te i sidste runde til en 19-årig egyp-
ter, Ahmed Adly, der viste flot spil
flere gange i 2006. Fem spillere slut-

tede med 7/9, og med bedst korrek-
tion kåredes GM Sargissian (Arme-
nien) som vinder foran GM Ma-
medjarov (Azerbajdjan) GM Nataf
(Frankrig), GM Harikrishna (Indien)
og GM Adly (Egypten). Carlsen
havde bedst korrektion af spillerne
med 6½ point. GM Henrik Daniel-
sen (Island, tidligere Danmark) sco-
rede 5½, og 16-årige Helgi Ziska
(Færøerne) med rating 2286 scorede
5 point og en 2529-præstation. Mens
denne artikel blev skrevet, var Helgi
med i afstemningen om at blive Årets
Sportsmand på Færøerne.

VM for kvinder var en match-
turnering i Ekaterinburg, Rusland,
hvor den regerende mester, Ste-
fanova (Bulgarien), blev elimineret
runde 2 samtidig med Pia Cramling
(Sverige) og Humpy Koneru (In-
dien). Kosteniuk (Rusland) faldt i
runde 3, og til slut stod finalen mel-
lem den dobbelte World Cup-vin-
der Xu Yuhua (Kina) og Alisa Gal-
liamova (Rusland). Efter tre af fire
partier var 29-årige Yuhua vinder
2½-½. Hun bekendtgjorde efter sin
sejr, at hun var gravid i tredje må-
ned. En første triumf for et lille skak-
barn.

Shirov vandt Karpov Poikovsky
af kategori 18 (2681) i Moskva 18-
27. marts, da han med 6/9 var et halvt
point foran Zvjaginsev (Rusland),
Ponomariov (Ukraine), Drejev og
Barejev.

Chipsenes triumf
22-29. marts spilledes i Santiago di
Chile Torre Copa Entel, en GM-tur-
nering af kategori 7. Vi ser på den,
fordi et lille russisk computer-
program, Rubka, deltog og scorede
9/10 foran GM Granda (Peru) og
GM Leitao (Brasilien). Svenske Jo-
han Hellsten, der har slået sig ned i
Chile, blev nr. 5 med 6 point.

Dos Hermanas Open havde som

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

, Spanien

e mesterskab

EM i Tyrkiet

San Sebastian Open, Spanien

Foxwood Open, USA Schaumburg, USA

Cubanske mesterskab

Metz Open, Frankrig

Dubai Open Lettiske mesterskab

Argentinske mesterskab

Bosna Sarajevo

�
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sædvanlig et klassefelt. GM Burma-
kin (Rusland) og GM Handke (Tysk-
land) delte sejren med 7½/9, mens
to interessante navne, GM Mata-
moros (Ecuador), og IM Neelotpal
(Indien), delte 3. pladsen med 7.

EM i Tyrkiet
Ingen danskere var taget til EM i
Kusadasi, Tyrkiet, i april. Blandt 127
spillere sejrede Zdenko Kozul, der
er en meget farlig humørspiller, som
her havde humøret helt i top. Han
vandt med 8½/11 foran Ivanchuk
(Ukraine) 8, Kiril Georgiev (Bulga-
rien) m.fl. 7½. Ekaterina Atalik var
lige blevet tyrkisk efter giftermål
med Suat Atalik, og dermed fik
værtsnationen minsandten også en
titel, da hun sejrede med 8½/11.

Emanuel Berg (Sverige) blev delt
nr. 11 med 7 point, og da 16 kvalifi-
cerede sig til World Cup, var der
omkamp om seks pladser blandt 13

spillere. Det skete som knock-out-
turnering, og her klarede Berg sig
videre efter en serie gyserpartier,
hvor han to gange vandt med 1 se-
kund tilbage på uret. For at nå så langt
var han nødt til at vinde de tre sidste
partier i den ordinære turnering, og
det var en hård opgave i næstsidste
runde, hvor han havde sort mod den
121 point højere ratede Delchev –
men bulgareren skulle jo også
vinde...

Alexander Delchev

Emanuel Berg

Fransk / C18

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5.

a3 Lxc3† 6. bxc3 Se7 7. Dg4 0-0 8. Ld3

Sbc6 9. Dh5 Sg6 10. Sf3 Dc7 11. Le3

Sce7 12. h4 Ld7 13. Dg4 f5 14. Dh3

cxd4 15. cxd4 Lb5! 16. Lxb5

Dermed er Sort på behagelig vis
sluppet af med den ‘dårlige franske
løber’. Hvid havde tabt en officer
efter 16. h5?? Dc3† 17. Ke2, Dxc2†
16... Da5† 17. Ld2 Dxb5 18. h5 Sh8

19. Lb4 Tfe8 20. Dh4 Dd7 21 Th3 Sf7!

En stilling, Berg ifølge sine noter i
Tidskrift för Schack havde på bræt-
tet før EM! Ikke at han huskede det
præcist, men det gjorde det lettere at
‘genopdage’ ideerne bag dette stærke
træk.
22. Tg3 Kh8!
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23. 0-0-0?

Hvid tror fejlagtigt, at han kan an-
gribe, men netop den lange rokade
gør, at det går lige modsat, og det
går stærkt!
23... Sg8! 24. Sg1

Sort er konsolideret, og Hvid når
ikke at få springeren med, før han
selv må til at værge for sig.
24... a5! 25. Le1 Da4 26. Se2 Tac8 27.

Td2, Te7 28. h6 g5 29. Dh3 g4! 30. Dh5

Sgxh6 31. Kb2 Tec7 32. Tb3 Tc4 33. c3

b5 34. Dh4 Sg8! 35. Sf4 b4 36. Tc2

bxa3† 37. Ka2 Tb4!! 38. opgivet,

De to sorte springere spillede en
fascinerende defensiv rolle i det parti.

GM Smirin (Israel) vandt Foxwood
Open i Connecticutt, USA, på bedre
korrektion end GM van Wely (Hol-
land), og IM Perelshteyn (USA), alle
med 7/9, mens de fem forreste blev
placeret således på korrektion i San
Sebastian Open i Spanien: GM Con-
quest (England), GM Spraggett (Ca-
nada), GM Prié (Frankrig), IM Nee-
lotpal (Indien) og IM Jordan Ivanov
(Bulgarien), alle 7/9. Dubai Open
vandtes af GM Fedorchuk (Ukraine)
7/9 på bedre korrektion end de arm-
enerne GM Sargissian og GM T.
Petrosjan. Metz Open vandtes med
7½/9 af GM Postny (Israel).

I  Schaumburg, Illinois USA, holdt
man forårsfestival med to GM-grup-
per og en IM-gruppe. Øverste gruppe
af kategori 10 vandtes af GM Micha-
levsky (Israel) med 7½/9 foran GM
Shulman (USA) og GM Mar-
gvelasjvili (Georgien) 7.

Sigeman & Co er ikke længere
svensk-dansk co-produktion, og
ikke engang en dansk spiller blev der
plads til i Malmö 2006, hvor Jan
Timman (Holland) vandt med 7/9
foran Tiger Hillarp-Persson (Sve-
rige) og Atalik (Tyrkiet) 6.

Den dobbeltrundige Bosna-Sara-
jevo-turnering af kategori 17 (2659)
havde et væld af hårde partier, men

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JUNI

Mtel Masters, Bulgarien

OL i Torino, Italien

Sigeman & Co, Sverige

San Marino Open

Lodi International, Italien

Salou Open, Spanien

Las Vegas Masters

�
Den kompromisløse svenske stormester

Emanuel Berg kvalificerede sig ved EM

til videre World Cup deltagelse.

Foto: Calle Erlandsson.
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få afgørelser, og + 1 var nok til delt
sejr: 1. GM Magnus Carlsen (Nor-
ge), GM Nisipeanu (Rumænien) og
GM Malakov (Rusland) 5½/10.
Carlsen havde en sej turnering og
imponerede ved at holde sine tre sid-
ste partier, der alle var i underkan-
ten, remis i sammenlagt 249 træk.

Topalov vandt Mtel Masters i So-
fia på en flot spurt, se Skakbladet nr.
4, og så var det tid til OL, som blev
behandlet grundigt i Skakbladet nr.
6, men vi mangler den statistiske del.

Statistik efter OL
Danmark har nu spillet 802 lands-
kampe, vundet 348, spillet 152 uaf-
gjort og tabt 302. I point står det
2073-1987. Ved OL mødte vi fire
nationer, vi endnu aldrig har tabt til,
og holdt nullet: Libanon, Irland, Iran
og Tyrkiet. Vi vandt for første gang
i fire opgør over Kroatien og fik en
af vores sjældne uafgjorte kampe
mod Ungarn, som Danmark kun har
slået i det allerførste møde i 1927 (3-
1). Siden er det blevet til tre uafgjorte
og 20 tabte kampe, i point 35½-78½.

Til gengæld har vi stadig ikke fået så
meget som uafgjort mod Armenien i
tre opgør. De vinder 3-1 hver gang.

I den individuelle maratonstatistik
er Lars Schandorff nu nr. 15 med 75
landskampe (77 partier) og et smukt
udbytte på 46 point (59,74%), mens
Lars Bo Hansen er nr. 16 med 71
LK (74) og 43 point (55,84%). Pe-
ter Heine Nielsen er dukket op i top-
20 som nr. 19 med 69 LK (71) og 43
point (60,56%), mens Sune Berg
Hansen har 59 LK (60) og 29½ point
som nr. 23. Davor Palo er nr. 50 med
25 LK (25) med 15½ point (62%).

Det danske kvindelandshold har
nu spillet 227 LK: 87 vundne, 44
uafgjorte og 96 tabte, i point 347½-
351½. Otte af 13 modstandere var
nye bekendtskaber, og heller ikke
damerne kan lide at møde Armenien.
Tre kampe er tabt i alt 2-7. Individu-
elt er Oksana Vovk nu fremme som
nr. 5 med 45 LK og 19½ scoret point.
Hun kan hurtigt nå Tine Berg på 48,
men så er der langt til Ingrid Larsens
81 landskampe for ikke at tale om
Nina Høibergs 132 LK.

Hed skaksommer
Der var opens nok i den europæiske
sommer, og mestrene valfartede til
dem. Blandt 148 spillere sejrede GM
Milov (Schweiz) i San Marino med
7½/9 og bedre korrektion end Va-
ruzhan Akobian (USA - pas på for-
vekslinger med Akopian, armensk
GM fornavnet Vladimir og 2700 i
rating).

Mange blev overrasket, da de så
resultatet af Lodi International i Ita-
lien: 1. GM Henrique Mecking (Bra-
silien) 7/9!! Han var langt fra for-
dums styrke, men viste solidt spil. I
Salou, Spanien, sejrede GM Kevin
Spraggett (Canada) med 7/9 og bed-
re korrektion end GM Hamdouchi
(Marokko), GM Mirzojev (Azer-
bajdjan) og IM Lopez-Martinez
(Spanien). Midnight Sun Challenge
i Tromsø vandtes af GM Shipov
(Rusland) 7½/9 foran GM Magnus
Carlsen (Norge) 7. Det blev afgø-
rende, at Carlsen i det indbyrdes parti
undveg trækgentagelse med en fejl,
men den unge mand kan ikke ret godt
lide remiser. Derfor vinder han også
stillinger som denne:

Magnus Carlsen (Norge)
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Lars Andreassen (Norge)

33. Sd2 Kf5 34. f3 g5 35. Ke2?

35. hxg5 er bedre.
35... g4! 36. f4 Se4! 37. Sf1 a6 38.

Kd3 a5 39. Ke2 Kg6 40. Kd3 Kf7 41.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
JULI

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

, USA

Aerosvit, Ukraine

Hollandsk mesterskab

Kinesisk mesterskab

Midnight Sun Challenge, Norge

Svensk mesterskab

North Sea Cup, Danmark

Norsk mesterskab

Andorra Open

Tomsk, Rusland

Schweizisk mesterskab

Amsterdam Open, Holland

�

Norges Magnus Carlsson fortsatte fremgangen i 2006 med topresulat ved OL og sit

første norgesmesterskab. På billedet er Norges OL-modstander Iran.

Foto: Cathy Rogers.
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Kc2 Ke7 42. Kd3 Kd6 43. Kc2 Kc6 44.

Kd3 b5 45. Kc2 bxa4 46. bxa4 Kd6 47.

Kd3?!

Stillingen er tabt, men sejere forsvar
er 47. Kb2.
47... e5 48. Kc2 Ke6 49. Kd3 Kf5 50.

Kc2 exf4 51. exf4 Sf2 52. Kd2 Ke4 53.

Ke2 Sh1 54. Sd2† Kxd4 55. Sb3† Kc3

56. opgivet.

Der var også skak i den amerikanske
sommer. GM Fontaine (Frankrig),
GM Antic (Serbien) og GM Kritz
(Tyskland) delte sejren med 6½/9 i
Las Vegas Masters. En stærk hurtig-
turnering, Mayors Cup Invitational,
bekræftede amerikaneren Gata Kam-
skys styrke i come-back året, da han
sejrede med 6½/10 foran Judit Polgar
(Ungarn) 6 og Alexander Onischuk
(USA) 5½. World Open med Lars
Bo Hansen er behandlet i Skakbladet
nr. 7.

Foros Aerosvit af kategori 18
(2691) på Krim vandtes af Rublev-
skij (Rusland) 7½/11 foran Ivanchuk
(Ukraine) 7 og Bologan (Moldavien)
6½. I Tomsk spilledes 10. Petr
Izmailov Memorial af kategori 18
med op til tre runder dagligt. Efter
dobbeltrunde alle-mod-alle vandt
Karjakin (Ukraine) 7/10 foran Rub-
levskij (Rusland) 5½ og Kasim-
dzhanov (Uzbekistan) 5. Andorra
Open vandt GM Khenkin (Tysk-
land) med 7/9 foran otte spillere med
6½. Bymesterskabet for Paris viste,
at den franske hovedstad igen er ved
at være et skakcentrum med en snes
stormestre blandt de 67. GM Kazh-
galeyev (Kazakstan) sejrede med
7/10 foran fire spillere med 6½.

I den traditionelle Bieler Festival
vandt russeren Morozevich med
7½/10 foran Radjabov (Azerbajdan)
og Magnus Carlsen 6½, selv om den
unge nordmand vandt begge opgør
med vinderen. 60% af partierne fandt
en vinder, og det var fortrinsvis Mo-

rozevich' skyld. En open i Amster-
dam 15-23. juli vandt Erenburg (Is-
rael), Tiviakov (Holland) og Nijboer
(Holland) på deling med 7/9. I den
samtidige Canadian Open delte GM
Arencibia (Cuba) og GM Kunte (In-
dien) sejren med 7/9.

Dortmunder Sparkassen Chess
Meeting i juli-august var den vest-
europæiske sommers største begi-
venhed (kategori 19!) og vandtes af
Kramnik (Rusland) 4½/7 og bedre
korrektion end Svidler (Rusland),
mens Adams (England), Leko (Un-
garn) og Gelfand (Israel) scorede 4.
Kramnik spillede fem remiser, før
han pludselig vandt de to sidste par-
tier – det var nok!

Måske er Boris Gelfand ikke læn-
gere VM-kandidat, men hans spil
kan være utrolig flot – og endnu en
gang er Aronian involveret.

Boris Gelfand

Levon Aronian

Dronningindisk / E15

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6

5. Dc2 Lb7 6. Lg2 c5 7. d5!? exd5 8.

cxd5 Lxd5 9. Sc3 Lc6 10. e4 Le7 11

Lf4 0-0 12 0-0-0 Sa6 13 De2 Sb4!? 14

a3 Dc8 15. Kb1 a5!? 16. Se5 Te8 17.

The1 Lf8 18. g4 g6 19. Lg3 Te6 20. f4

d6 21. Sxc6 Sxc6 22 Sb5 Se8
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Så åbner vi lige for løbernes totale
skudkraft.
23. e5! dxe5 24. Ld5 a4 25. fxe5 Sg7

26. Df3 Tb8 27. Sd6 Lxd6 28. exd6 Sd4

29. Txd4! Txe1† 30. Lxe1 cxd4 31.

Dxf7† Kh8 32.d7 Dc5 33. Lb4 opgivet.

Et flot og logisk kampparti.

Marx György Memorial (kategori
15) i Ungarn vandtes af inderen Ha-
rikrishna 6½/10 foran Jefimenko
(Ukraine) 5½. Montreal Empresa

US Open, USA

Marx György Memorial, Ungarn
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AUGUST

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Canadian Open

Politiken Cup, Danmark

39th Biel Festival, Schweiz

World Open, USA

Dortmund, Tyskland

Davos Chess Festival, Schweiz

Britiske mesterskab

Montreal Empresa,Canada

Acropolis Open, Grækenland

Staunton Memorial, England

Chess Classic Mainz, Tyskland

�

Vladimir Kramnik, som her skriver autografer, havde et formidabelt come-back i 2006

med storspil ved OL, turneringssejr i Dortmund og VM-triumf over Topalov.
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International var af kategori 15 og
vandtes af GM Eljanov (Ukraine)
6½/9 foran GM Miton (Polen) 6.

US Open i Chicago vandtes af
Yuri Shulman (USA) 8/9. Davos
Chess Festival i Schweiz havde en
spændende veteranturnering, hvor
GM Ivkov (Serbien) sejrede med
8/9 foran GM Mark Tseitlin (Rus-
land) og GM Jansa (Tjekkiet) 7.
Korchnoi (Schweiz) scorede 6½.

13. Ordix Open i Mainz, Tysk-
land, var bomstærk og vandtes af Ka-
simdzhanov (Uzbekistan) og Mame-
djarov (Azerbajdjan) 9½/11 foran en
række stormestre på 9, bl.a. Agrest
(Sverige) på 9 point. Acropolis Open
i Athen vandtes på tie-break af GM
Gelasjvili (Georgien) foran GM
Peralta (Argentina) og GM Arosjidse
(Georgien) 7/9.

Blandt mange interessante Sche-
veningen-turneringer i årets løb var
NH Hotels Amsterdam, hvor unge
talenter mødte garvede veteraner.
Magnus Carlsen (Norge) var bedst
blandt de unge med 6½/10 og Be-
liavskij (Rusland) bedst blandt vete-
ranerne med samme score.

I London var der GM-turnering
for første gang i 20 år, da Ivan Soko-
lov (Holland) vandt Staunton Me-
morial med 9/11 foran Timman
(Holland) og Adams (England) 8½
på den historiske Simpsons in the
Strand. Open Banyoles i Spanien
vandtes af Korchnoi (Schweiz) på
korrektion, og vi ved allerede, hvor
godt Jens Kristiansen klarede sig
som delt nr. 1 med 7/11.

I september vandtes 7. Tarragona
Open af Kevin Spraggett (Canada)
med 7½/9 og bedre korrektion end
GM Parligras (Rumænien). EU-
Mesterskabet i Liverpool havde del-
tagelse af 84 spillere, men ingen fra
Danmark. Nigel Short (England)
vandt med 7½/9 foran otte spillere
med 7.

Viktor Korchnoi (Schweiz) vandt
i Italien VM for veteraner med 9/11
foran Jansa 8½. Ole Jakobsen delte
6. pladsen med 7½ – en ny smuk
præstation af Lange Ole. 15th Mo-
narch Assurance vandtes på Isle of
Man af GM Aresjenko (Ukraine) og
GM Volkov (Rusland) med 7/9.

I oktober vandt armeneren Zaven
Andriasian Junior-VM med 9½/13,
mens Yang Shen (Kina) tog piger-
nes titel med 9/13 på korrektion foran
sin 12-årige landsmand Hou Yifan,
der i flere år har drømt om at slå Judit
Polgar og blive så dygtig, at hun kan
købe hus i Paris! Se her, hvordan
hun spiller:

Hou Yifan

Hoang Thi Bao Tram

Caro Kann / B17

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4

Sd7 5. Sg5 Sgf6 6. Ld3 e6 7. S1f3 Ld6

8. De2 h6 9. Se4 Sxe4 10. Dxe4 Dc7

11 0-0 b6 12. Dg4 Kf8 13. b3 c5 14.

dxc5 Sxc5 15. Lb2 e5 16. Lf5 Lxf5?!

17. Dxf5 Te8 18. Tad1 Kg8 19. Tfe1 f6?

20. Sh4! Td8 21. f4 exf4 22. Sg6 Th7

23. b4 Sb7

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

24. Te7! Dc4

24... Lxe7 25. De6 mat. Eller 24...
Lc5† 25. Ld4.
25. Td5 opgivet.

25... Lc5† 26. bxc5 Dxd5 27. Te8†
Kf7 28. Tf8† Txf8 29. Dxd5† etc.

Polgar - Topalov 2-0
Essent Chess Tournament var en
fremragende firekamp, hvor Mame-
djarov (Azerbajdjan) og Judit Polgar
(Ungarn) delte sejren med 4½/6
foran Topalov (Bulgarien) 2½ og
Ivan Sokolov (Holland) ½. Polgar
slog Topalov i begge indbyrdes par-
tier, men tabte det ene parti mod
Mamedjarov. Der er altid smæk for
skillingen i hendes partier, og publi-
kum havde ikke troet, at hun skulle
tage hele pointet i partiet, der slut-
tede således:

Judit Polgar
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Veselin Topalov

53... Da8! 54. Kg1 Tf4!

Fra a8 kontrollerer den sorte dron-
ning både offensiv og defensiv på
glimrende vis, og det er Hvid, der er
fortabt. 55. Dg5, Txa4 duer ikke, og
det gør heller ikke...
55. f3 Txf3 56. Dg5 f5 57. opgivet.

En samtidigt afviklet stærk open
vandtes delt af GM Cheparino (Bul-
garien) og GM Werle (Holland) med
7/9.

Barcelona-Casino af kategori 14
blev samtidig en stor triumf for GM
Lenier Dominguez (Cuba) der med
8/9 var 1½ p foran Ivanchuk. Den 7.
Cap d’Agde-turnering havde to
kvalifikationsgrupper, hvis to bed-
ste spillede knock-out til slut. Ra-

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Thessaloniki, Grækenland

VM-match Topalov - Kramnik

EU-Mesterskaber, England

VM for veteraner, Italien

Tarragona Open, Spanien

15th Monarch As., Isle of Man
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djabov (Azerbajdjan) vandt finalen
1½-½ over Karjakin (Ukraine), der
havde besejret Magnus Carlsen 1½-
½ i semifinalen.

I Klaksvik International på Færø-
erne imponerede Helgi Ziska (Færø-
erne) igen ved med 5½/10 at besætte
tredjepladsen i den dobbeltrundige
turnering, og han vandt det ene parti
mod såvel IM Hermansson (Sverige)
som GM Henrik Danielsen (Island),
der delte sejren med 6½ point. Par-
tiet mellem Ziska og IM Jens Ove
Fries Nielsen (Danmark) var en gy-
ser, der bør dukke op i spalterne ved
lejlighed.

Santo Domingo Open i Den Do-
minikanske Republik beviste, at der
spilles stærke opens overalt, bare
penge og vilje er der. I spidsen slut-
tede GM Ehlvest (USA!), GM Mit-
kov (Makedonien), og – minsand-
ten – IM Mateo fra værtsnationen,
alle med 6½/9. Der var også fuldt op
med stormestre i 10th OIBM Bad
Wiessee i Tyskland, hvor GM Hal-
kias (Grækenland) og GM Shabalov
(USA) vandt med 7½/9, mens den
stærke GM fra Qatar, Mohamad Al-
Modiahki, havde bedst korrektion af
den store mængde spillere med 7.

De To Tårne
Michail Tal Memorial 5-17. novem-
ber i Moskva var af kategori 20
(2727), men spillerne havde svært
ved at leve op til Tals kompromis-
løse spillestil. Kun 31% af partierne
fandt en vinder, og der var mange
blodløse remiser. Sensationelt slut-
tede ingen russer i øverste halvdel:
1-3. Leko (Ungarn), Ponomariov
(Ukraine) og Aronian (Armenien)
5½/9, 4. Gelfand (Israel) 5. Lettisk
fødte Shirov vandt ikke et eneste
parti, og det gjorde i øvrigt heller
ikke Magnus Carlsen, men nordman-
den var i det hårdeste selskab, han
har prøvet endnu, og faldt ikke igen-

nem med 3½ point. Igen vender vi
os til Aronian for at få det bedste og
sjoveste parti, som må få alle til at
tænke i Tolkien-baner:

Levon Aronian

Alexander Morozevich

Modtaget Dronninggambit / D27

1. d4 d5 2. Sf3 e6 3. c4 dxc4 4. e3 a6

5. a4 Sf6 6. Lxc4 c5 7. 0-0 Sc6 8. De2

Le7 9. Td1 Dc7 10. dxc5 0-0 11. b3 e5

12. h3 e4 14. Sd4 Se5 14. b4!? b6 15.

Sd2 bxc5 16. bxc5 Lxc5 17. La3! Lxa3

18. Txa3

Et tårn starter en eventyrlig odyssé.
18... Sg6 19. Sf1 Dc5 20. Tc3 Dg5 21

Sg3 h5 22. Kh1 Sh4 23. Dc2! Sxg2 24.

Kxg2 h4

Hvis konge står mest udsat? Overra-
skende er det Sorts, og det bevises
helt a la Tal.
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25. Lxf7†! Kxf7 26. Tc5!! Lxh3† 27.

Kxh3 Dg4† 28. Kg2 hxg3 29. f3, exf3†

30. Sxf3 Kg8 31. Da2† Kh8 32. Tc4!

Df5 33. Tf4! Dh7 34. Th4 Sh5 35. Td5

Tf5 36. e4 Sf4† 37. Kxg3 Th5 38. Txf4

Th3† 39. Kg4 Te8 40. Tdf5! Tg8 41.

Dxg8†!! Dxg8 42. Tf8 opgivet.

Tårnenes herre! Man kan næppe bru-
ge dem bedre.

En af de bedre sydamerikanske GM-
turneringer var Cidade de Sao Paulo
af kategori 10, som vandtes af GM
Vescovi (Brasilien) og GM Andres

Rodriguez (Uruguay) 8/11 foran
GM Leitao (Brasilien) 7½. Capa-
blanca Memorial var flyttet til slut-
ningen af året pga. OL. Topgruppen
var dobbeltrundig af kategori 17(!)
og vandtes af Ivanchuk (Ukraine)
6½/10 foran Barejev (Rusland) 6.

Commonwealth Mesterskabet
blev spillet i Mombai, Indien, og
vundet af Nigel Short 9/10. 170 spil-
lere fra det meste af verden deltog.
En match VM Kramnik (Rusland) -
Deep Fritz vandt computeren 4-2,
og det interesserer os ikke mere. Vi
bruger dem bare til at analysere med
fremover!

Carlos Torre Memorial i Merida,
Mexico startede som en 9 runders
Open, fra hvilken otte gik til knock-
out-fasen. Milov (Schweiz) vandt de
9 runder med 7½ foran GM Quezada
(Cuba) 7, men det hjalp ikke i knock-
out-fasen, der gav sejr til Ivanchuk
(Ukraine) over GM Bruzon (Cuba)
2½-1½.

Året sluttede i stil med kategori
17 i Pamplona, hvor Alexander Mo-
rozevich (Rusland) med 6/7(!) la-
vede mos af konkurrenterne foran
Jakovenko (Rusland) 5 og Shirov
(Spanien) 4½, men lad os alligevel
slutte af med denne Shirov-nytårs-
perle fra turneringen, som også spa-
nieren Illescas med sit mod var med
til at skabe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1 2 3 4 5 6
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Santo Domingo Ope

VM for juniorer, Armenien

Barcelona-Casino, Spanien

Essent Chess Tournament, Holland

7th Cap d’Agde, Frankrig

Klaksv

10th O
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Alexei Shirov vandt i Moskva og præsterer
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Aleksej Shirov

Manuel Illescas

Siciliansk Scheveningen / B85

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

Sc6 5. Sc3, a6 6. Le2 Dc7 7. 0-0 Sf6 8.

Le3 d6 9. f4 Ld7 10. g4 h5 11. g5 Sg4

12. Lxg4 hxg4 13. g6! 0-0-0 14. gxf7

Th3 15. f5!? d5! 16. Lf4 Db6 17. fxe6

Lxe6 18. Sa4! Da7 19. c3 dxe4 20. Kg2

Txd4?! 21. cxd4 Td3
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22. d5!! Txd1 23. Taxd1 e3 24. Tfe1 b5

25. dxe6 bxa4 26. Td7 Db6 27. Txe3

Dxb2† 28. Kg3 g5 29. Lxg5 Sd4 30.

Td8† Kb7 31. Txd4! Dxd4 32. e7 Dh8

33. e8D Dh3† 34. Kf4 Ld6† 35. Kf5

opgivet.

Noget at bruge 2007 på at analysere!

Nationale mesterskaber
Vi skal se på nogle af de mere inte-
ressante nationale mesterskaber i
årets løb. Det først afgjorte var det
australske, som i den sydlige halv-
kugles højsommer blev vundet af
veteranen Ian Rogers med 9/11. Det
var hans fjerde titel, men han mang-
ler stadig en i at indhente Darryl Jo-
hansens fem.

På New Zealand spillede man
Queenstown Classic lige midt i land-
skabet, som Ringenes Herre-filmene
har gjort verdensberømt. Bedste
hjemmespiller fik årets mesterskab,
og det blev vinderen af turneringen,
Murray Chandler 8½/10, der efter

mange år i London er flyttet hjem.
Det har givet et lille hul mellem hans
nationale mesterskaber. Forrige gang
vandt han i 1976! Australierne Ro-
gers og Smerdon delte 2. pladsen
med 8.

Det tyske mesterskab blev blev
vundet på tie-break af Thomas Lut-
her foran Witali Kunin og Artur Ju-
supov, alle med 6½ point. I sidste
runde slog Luther feltets eneste
2600+ spiller, Alexander Graf, i et
vildt sluggerslag, som vi tager ukom-
menteret. Diagramstillingen minder
lidt om udsalg med tilbud, der slår
alt:

GM Thomas Luther

GM Alexander Graf

Spansk/ C78

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

Sf6 5. 0-0 b5 6. Lb3 Lb7 7. c3 Sxe4 8.

d4 Sa5 9. Lc2 exd4 10. b4 d5 11. bxa5

dxc3 12. De1 Df6 13. Lg5 De6 14. Sxc3

Lb4 15. Sxd5!
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15... Dxd5 16. Dxb4 Sxg5 17 Tfe1† Se6

18. Le4, Dd6 19. Dxd6 cxd6 20. Lxb7

Ta7 21. Lc6† Ke7 22. Sd4, Kf6 23.

Tad1 opgivet.

Det var Luthers tredje tyske titel. Han
vandt også i 1993 og 2002.

Det georgiske mesterskab blev i fe-
bruar vundet af GM Katjeisjvili 8½
foran GM Gelasjvili og GM Aru-

tinian 7½. GM Azmajparasjvili del-
tog ikke.

Det tjekkiske mesterskab blev vun-
det af GM Laznicka 8½/11 foran GM
Blatny 6½. IM Branco Tadic slut-
tede med 7/9 foran stormestrene i
årets serbiske mesterskab. Det pol-
ske mesterskab gik til GM Bartel 8½/
12, 1½ p foran de fire nærmeste
konkurrenter, og IM Yotov vandt det
bulgarske mesterskab.

1-12. marts spilledes US Cham-
pionship med en samlet præmiesum
pr ca. 1½ mio kr., hvor vinderne af
to grupper med hver 32 spillere
mødtes i en finale, der spilledes som
to hurtigpartier med 30 minutter plus
5 sekunder pr. træk. Alexander Onis-
chuk vandt 1½-½ over Yuri Shul-
man. Damernes finale vandt Anna
Skatonskih med samme cifre over
Rusudan Goletiani. Gæt, om nogle
af de fire er født i USA!?

GM Minasian vandt det armen-
ske mesterskab med 7/9. Michail
Gurevich er nu tyrkisk indregistre-
ret (i mange år har han boet i Bel-
gien) og fejrede det med at vinde det
tyrkiske mesterskab med 10½/13
foran Suat Atalik 10. Afgørelsen
faldt i det indbyrdes parti.

Det cubanske mesterskab spille-
des som knock-out, og finalen vand-
tes af GM Dominguez 4½-3½ over
GM Bruzon. Det indiske mesterskab
var som sædvanlig en monster-alle-
mod-alle med 21 spillere. GM Gan-
guly vandt foran GM Sandipan på
korrektion. Begge havde 14/20. Det
lettiske mesterskab vandt GM Mie-
zis med 8½/13.

Vietnam er på vej fremad i skak
med stormskridt, og det nationale
mesterskab afvikledes som en 9 run-
ders åben fulgt af knock-out semi-
finaler og finaler. GM Nguyen Anh
Dung vandt finalen 1½-½ over GM
Dao Thien Hai. Det argentinske
mesterskab hen over 1. maj vandtes

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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af GM Peralta 8/10 foran GM
Felgaer og IM Flores 7.

Det hollandske mesterskab holdt
kategori 13 og blev en triumf for GM
Tiviakov 9/11 foran GM Ivan
Sokolov 7½. Det kinesiske mester-
skab havde deltagelse af 11 GM’er
og en enkelt uden titel, Zhou Jian-
chao, der sluttede som nr. 4 med 6/
11. Vinder blev Ni Hua 7½ foran
Zhang Zhong 7.

Johan Hellsten kom hjem fra Chile
og vandt det svenske mesterskab med
10/12 foran Emanuel Berg 8, mens
Magnus Carlsen og Simen Agde-
stein (igen!) delte sejren i det norske
mesterskab og spillede omkamp om
titlen. Agdestein havde ‘matchbold’
i andet parti, men Carlsen afværgede,
og da de to følgende partier blev
spillet som hurtigpartier, sejrede han
2-0 og vandt sit første norske me-
sterskab. Agdestein har vundet syv.

Korchnoi måtte nøjes med 2. plad-
sen i det schweiziske mesterskab med
6½/9. GM Jenni sejrede med 7. Det
britiske mesterskab savnede i Swan-
sea bl.a. Adams, Short og McShane.
Efter 7 af 11 runder førte GM Parker
med 6½ foran GM Gormally og GM
Hebden 6, mens GM Rowson havde
4½. De tre førende fik hver to re-
miser i de følgende tre runder, mens
Rowson lavede tre på stribe, i næst-
sidste runde mod Gormally. Så var
der klar til stor Jonathan-finale:

Jonathan Parker

Jonathan Rowson

Nimzo-indisk / E13

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Sf3 b6

5. Lg5 Lb7 6. e3 h6 7. Lh4 Lxc3† 8.

bxc3 d6 9. Sd2 Sbd7 10. f3 De7 11. e4

g5 12. Lf2 c5 13. Da4 Sh5 14. h4

0-0-0!?

Fortune favours the brave! Et britisk
ordsprog, som Rowson her holder
sig til.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2007–JANUAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pamplona, Spanien

Russiske supermesterskab

Carlos Torre Memorial, mexico

15. Dxa7 Kc7 16. Da4 f5 17. Dc2 g4

18. fxg4 Shf6! 19. Ld3

19. gxf5 exf5, og Hvid får store pro-
blemer i e-linjen.
19... Sxg4 20. Lg1 f4 21. Sf3 e5 22 h5

Df7 23 Sh4 Dxh5 24. Th3 The8 25. Sf5

Dg5 26. d5 h5 27. Db2 Ta8 28. Le2 Ta6

29. Lf3 Tea8 30. Db3 Ta3 31. Db2 T8a4

32. Ld1 Ta8 33. Lf3 T3a5 34. Th1 T8a6

35. Th3 Lc8 36. Th1 Sf8 37. Sh4 Sh7

38. Dd2 Ld7 39. Kf1 Shf6 40. Ke2, Ta4
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Tidkontrollen er nået, og materielt
er stillingen lige, men Hvid er totalt
overspillet. 41. Kd3 taber omgående
pga. 41... b5! 42. cxb5 Lxb5† 43
Kc2, Txa2†. En nem sort gevinst-
plan er Dg8-Da8-Txa2. Parker drog
konsekvensen:
41. opgivet.

Dermed vandt skotten Rowson med
8½ p sin tredje titel i træk, mens IM
og WGM Ketevan Arakhamia på en
slutspurt med 4½/5 nåede 8 p på 2.
pladsen, og Gormally, Hebden, Par-
ker og IM Jones delte 3. pladsen med
7½.

Det franske mesterskab sluttede i
Besancon med omspil mellem GM
Tkachiev og GM Fressinet, der delte
sejren i den ordinære turnering med
7½/9 foran GM Fontaine 7. Tkachiev
vandt omkampen som hurtigskak
1½-½.

Kozul vandt EM, men ikke det
kroatiske mesterskab. Han havde 8/

11 lige som Zoran Jovanovic, men
dårligere korrektion. Det brasilian-
ske mesterskab vandtes af GM Ves-
covi 8½/11 foran GM Leitao 8 og
GM Milos 7½, og i Spanien sejrede
Vallejo Pons 1½-½ i Knock-out-fi-
nalen mod GM del Rio de Angelis.
Også i Ukraine spiller man knock-
out, og her vandt GM Jefimenko fi-
nalen mod GM Drozdovskij 1½-½.
GM Kotronias vandt det græske
mesterskab med 6/9, ½ p foran tre
GM-kolleger.

Det russiske supermesterskab
vandtes på deling af GM Jakovenko
og GM Aleksejev med 7½/11, hvor-
efter Aleksejev vandt 1½-½ i play-
off.

Ved de 15. asiatiske lege vandtes
medaljerne i skak af GM Kazhgaljev
(Kazakstan) 7½/9 foran Dao (Viet-
nam) og Bu (Kina) 7.

�

GM Aleksejev ruslandsmester.

GM Rowson britisk mester.



�

v/ Steffen Pedersen

2007 /1/17 17

Skak er på vej frem i de asiatiske
lande. Det ser man ved olympia-
derne og på FIDE’s ranglister, hvor
især indere og kinesere i højere grad
bemærkes. Som sport fik skak fuld-
gyldig accept, da man for første gang
var med som en af 39 sportsgrene
ved Asian Games i Doha i første
halvdel af december måned.

Konkurrencerne var fordelt på
henholdsvis herre- og dameturne-
ringer i hurtigskak samt en mikset
holdturnering, hvor de 21 nationer
stillede med to herrebrætter og et
damebræt. Individuelt vandt Kazh-
galeyev (Kasakhstan) herrernes hur-
tigskak, mens Koneru (Indien) var
bedst hos kvinderne. Holdskakken
blev vundet suverænt af Indien (Sa-
sikiran, Harikrishna, Koneru) med
22½ point foran Kina (Bu Xiangzhi,
Wang Yue, Zhao Xue) på 17½ point
og Iran (Ghaem Maghami, Mora-
diabadi, Pourkashiyan) med 16½
point.

En hurtig afgørelse i 7. runde:

Wang Yue (2644)

Nguyen Anh Dung (2541)

Modtaget dronninggambit / D26

1. Sf3 d5 2. d4 Sf6 3. c4 dxc4 4. e3 a6

5. Lxc4 e6 6. De2

Modtaget dronninggambit er en so-
lid spillemåde, og i de klassiske va-
rianter, hvor Hvid som her spiller
e3 og Lxc4, virker både Hvids og
Sorts træk fornuftige og naturlige
med henblik på en harmonisk ud-

vikling. Med dxc4 afgiver Sort en
lille smule indflydelse i centrum,
men modspillet kommer hurtigt i
form af c5 og ofte med afvikling til
en stillingstype, hvor Hvid får en
isoleret d-bonde, og Sort en stærk
løber efter b5 og Lb7. Det tidlige
dronningtræk i kombination med
den følgende afbytning undgår mere
‘kedelige’ stillinger, da det ikke
implicerer en dronningafbytning.
6... c5

Med en lidt anderledes trækfølge har
vi nu nået en standardstilling. Havde
Sort allerede spillet 4... c5 i stedet
for 4... a6, ville der have været en
ekstra mulighed i 6... cxd4.
7. dxc5 Lxc5 8. 0-0 0-0?!

En kendt fejl. Hvids mest energiske
plan er e4-e5, og den tidlige rokade
gør dette endnu farligere. Sort kan
ikke længere forhindre Hvid i at få
bonden frem til e5, der sikrer terræn-
fordel og angrebsmuligheder på
kongefløjen. 8... Sc6 9. e4 b5 reg-
nes for Sorts bedste, og efter 10. Lb3
sætter Sort sin lid til aflastningen
10... Sd4! 11. Sxd4 Dxd4.
9. e4 Sc6 10. e5 Sd5

10... Sd7 11. Lf4 b5 12. Ld3 er alle-
rede kritisk, da Hvid truer med
standardofferet 13. Lxh7†.
11. Td1

11. De4 er heller ingen dårlig idé. I
næste træk kunne Sg5 fremtvinge
alvorlige svækkelser i Sorts konge-
stilling.
11... Db6 12. Sc3!

Udvikling – naturligvis! Bonde-
gevinsten 12. Lxd5 exd5 13. Txd5
skal Hvid holde sig fra, da Sort får
glimrende spil med 13... Lg4. Men
Hvid kan selvfølgelig spille 13.Sc3.
12... Sxc3 13. bxc3 Td8 14. Ld3 Ld7?

Et halvskidt træk, men det er alle-
rede svært at finde fornuftige alter-
nativer. Sort overlever jo ikke uden
at udvikle dronningfløjen. Og hvor-
dan skal han bringe forsvarsstyrker
til kongefløjen? Et forsøg på at for-
virre Hvid med småtrusler på dron-

ningfløjen begyndende med 14...
Da5 er nok bedst. Så virker 15. De4
g6 16. Lg5 Td7 tillokkende for
Hvid, og Hvid står da også bedst,
men det er en af den slags stillinger,
hvor man nemt kan tænke sig ihjel i
desperation over ikke at kunne finde
noget øjeblikkeligt afgørende. I før-
ste omgang skal der tages stilling
til, om der vil bruges tid på at dække
bonden på c3. Forsvarets kunst er at
undgå direkte kollaps.
15. Lg5

Så er der som minimum problemer
med løberen på d7, hvis tårnet flyt-
ter. I den følgende serie af træk er
Sorts svar mere eller mindre tvun-
get hver gang.
15... Le7 16. De4 g6 17. Lxe7 Sxe7

Resten af partiet afgøres på de sorte
felter.
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18. Dh4 Dc5

18... Sf5 19. Lxf5 exf5 giver Hvid
et valg mellem flere vindende fort-
sættelser. Helt enkelt er 20. Td6 Db2
21. Tad1, og det er ikke løberen på
d7, Hvid er ude efter. Derimod har
Sort ikke noget fornuftigt forsvar på
truslen Dh6/Df6 fulgt af Sg5.
19. Sg5 h5 20. Se4 Da3 21. Dg5 Kg7

22. Df6† Kf8

På 22... Kg8 er 23. Sd6 den vin-
dende fortsættelse.
23. Sg5 1-0
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Af Erik André Andersen

David Bronstein, som døde den 5.
december 2006, 82 år gammel, var
en af skakhistoriens store skikkel-
ser. Både i kraft af de fremragende
skaklige resultater, han opnåede, og
den originale måde, han gjorde det
på. Man kan også nævne hans skak-
litterære indsats, som især gennem
et enkelt stort værk fik banebrydende
betydning.

Bronstein voksede op i Ukraine
og levede det meste af sit liv i Sov-
jetunionen. Han var i sin ungdom en
ærgerrig og original angrebsspiller,
og han var fit-for-fight. Allerede som
27-årig stod han på sin karrieres høj-
depunkt, da han efter en energisk

indsats i kandidatturneringen i Bu-
dapest 1950 og den efterfølgende
dramatiske omkamp mod Isaac Bole-
slavskij spillede VM-match mod
Mikhail Botvinnik i 1951 og var
meget nær ved at vinde. Han var fak-
tisk så nær ved at vinde, at de tradi-
tionelle forklaringer på, at det ikke
lykkedes, nemlig dårlig slutspils-
teknik, efterhånden er blevet afløst
af spekulationer om, at han var un-
derlagt pression. Han er blevet cite-
ret for at sige, at der var et stort pres
på ham, og at det var op til ham selv
at afgøre, om han ville give efter for
dette pres. Han er også blevet citeret
for at sige, at de mange officielle
pligter, der fulgte med VM-værdig-
heden, ikke var hans kop the.

Hvor meget, man skal lægge i den
slags andenhånds gengivelser, er
svært at afgøre. Han var uden tvivl
meget ambitiøs i 1940’erne og star-
ten af 1950’erne, og spekulationerne
om hans næsten-opnåelse af VM-tit-
len kan minde meget om den øn-
sketænkning, der var forbundet med
drømmen om Paul Keres som ver-
densmester, og den pression, som
Keres eventuelt var underlagt fra de
sovjetiske myndigheders side.

I begge tilfælde går fortællingen
på, at romantiske spillere kæmpede
mod overmagten i form af det onde
sovjetiske system repræsenteret ved
verdensmesteren Botvinnik, som
ikke måtte tabe.

Bronstein er også blevet karakte-
riseret som et ikke-politisk menne-
ske, og det falder godt i tråd med

den generelle opfattelse af Bronstein
som først og fremmest en kunstne-
risk begavelse.

Gennem hele livet var han en ær-
gerrig og opfindsom angrebsspiller,
men han kunne ikke altid finde ud
af, hvordan ærgerrigheden skulle
fordeles mellem det bedste turne-
ringsresultat og den kunstneriske
præstation. I referatet fra interzone-
turneringen i Amsterdam 1964 skri-
ver Bent Larsen: ‘Mange vil især
beklage, at Bronstein ikke kom i
kandidatturneringen. Jeg selv sætter
ham meget højt, han er måske den
idérigeste nulevende skakspiller.
Men han har svært ved at finde den
rigtige mellemproportional mellem
den kunstneriske skaben og ‘point-
fabrikationen’. Det er nok især dette
dilemma, der gør ham nervøs under
turneringerne.’ (Skakbladet, 1964, s.
98). Bronstein havde svingende re-
sultater over en lang årrække, et af
hans smukkeste resultater var den
overlegne sejr i interzoneturneringen
i Göteborg 1955. Han formåede
næsten altid at frembringe originale
partier, og mange af hans partier har
opnået klassikerstatus. Åbningsteo-
retisk gjorde han en banebrydende
indsats for bl.a. Kongeindisk, kendte
eksempler er de kombinatoriske ge-
vinster mod Zita og Pachmann i
1946 og det hårde opslidningsslag
mod Reshevsky i 1953.

På den skaklitterære front har
Bronstein udmærket sig ved at skri-
ve, hvad jeg vil betegne som ver-
dens bedste skakbog, nemlig turne-

Bronsteins topplaceringer:

1948 USSR-mesterskabet 1-2

1948 Stockholm Interzone 1

1949 USSR-mesterskabet  1-2

1950 Budapest kandidatturn. 1-2

1951 VM-match,

12-12 mod Botvinnik

1953 Zürich kandidatturn. 2-4

1953 Hasting 1-2

1953 Beograd 1

1955 Göteborg interzoneturn. 1

1956 Amsterdam kandidatturn. 3-7

1957 Gotha 1

1959 Moskva 1

1966 Scombathely 1

1971 Sarajevo 1

1975 Hastings 1

1977 Budapest 1

1978 Jurmala 1

* 19. februar 1924 – † 5. december 2006

– gjorde skak til kunst
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ringsbogen fra kandidatturneringen
i Zürich-Neuhausen 1953 (engelsk
titel: The Chess Struggle in Practice).
Bronsteins partikommentarer og ind-
levelse i skakmestrenes kamp er
enestående, og det bliver jo heller
ikke dårligere af, at turneringen
havde en meget stærk besætning og
frembragte stribevis af smukke og
dramatiske partier. Ud over dette
stjerneskud af en turneringsbog har
Bronstein skrevet mange interes-
sante partikommentarer, som man
f.eks. kan læse i den russisksprogede
skaklitteratur. I engelsk oversættelse
er bl.a. udkommet en lidt pudsig bog,
der hedder 100 Open Games og in-
deholder 100 af Bronsteins partier
åbnet med 1. e4 e5 og er tilsat en
kort karakteristik af partiet eller om-
stændighederne omkring partiet.

Blandt biografier om Bronstein
kan nævnes Roman Torans bog fra
1962 i tysk oversættelse med 65
udførligt kommenterede partier (ti-
tel: David Bronstein: Schöpfergeist
der neuesten Schachrichtung) og B.
S. Wainsteins underholdende og
næsten filosofiske biografi, som ud-
kom på engelsk i 1983 med titlen
David Bronstein, Chess Improviser.
Jeg vil heller ikke undlade at nævne,
at Bronstein er en af hovedfigurerne
i min egen bog Den sovjetiske skak-
skole (2001), hvor der er et udførligt
portræt med mange partieksempler.

Bronstein er også tildelt et udførligt
afsnit i bind 2 af Garry Kasparovs
historiske mammutværk My Great
Predecessors med den sigende un-
dertitel Cunning Devik (Den lille snu
David).

For den lille David havde også en
evne til at være ganske overordent-
lig snu, hvilket fremgår af bl.a. Vik-
tor Kortjnojs selvbiografi Chess is
my life (1977): ‘Han lokkede mig
ind i et af sine snedige åbnings-
systemer (sammen med hans store
åbningserfaring spiller han også åb-
ningen med stor finesse set fra en
psykologisk synsvinkel), og det lyk-
kedes mig kun lige akkurat at opnå
remis.’

Der er i det hele taget i skaklit-
teraturen et væld af anekdoter om
Bronsteins liv og levned. Ifølge
Kasparov var Botvinnik på meget
dårlig fod med Bronstein, men i be-
tragtning af Botvinniks gennemgå-
ende principrytteri kan det næppe
udlægges som en belastning for
Bronstein. Det er da også sjovt, at
Bronstein blev gift med Boleslav-
skijs datter, når man tager i betragt-
ning, at Boleslavskij var hans nær-
meste konkurrent til en match om
VM-titlen. Ifølge Wainstein var de
to kombattanter på overordentlig
venskabelig fod.

Lad os afslutningsvis se et eksem-
pel på Bronsteins kreative og dyb-

sindige tænkning. Vi citerer fra Bent
Larsens lærebog Åbningsspillet i
skak (1965).

‘Undertiden kan lynet meget tid-
ligt slå ned på h6, det måske aller-
smukkeste eksempel i hele skakhi-
storien er partiet Bronstein - Keres,
Göteborg 1955: 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3.
Sc3 Lb4 4. e3 c5 5. Ld3 b6 6. Sge2
Lb7 7. 0-0 cxd4 8. exd4 0-0 9. d5 h6
10. Lc2 Sa6 11. Sb5! exd5 12. a3
Le7 13. Sg3 dxc4.
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Bronstein fortsatte med 14. Lxh6!!
gxh6 15. Dd2!, og det lykkedes ikke
for Keres at finde noget tilstrække-
ligt forsvar. Der er vist heller ikke
noget, men det må erkendes, at stil-
lingen er næsten umulig at analysere
til bunds. I hvert tilfælde viser Bron-
steins geniale offer, hvor farligt det
kan være på et tidligt tidspunkt at
spille h7-h6 og således svække sin
rokadestilling. Man må heller ikke
tro, at Keres var særlig begejstret for
at spille 9 ... h6, men Lg5 var faktisk
en generende trussel.’

Partiet fortsatte: 15 ... Sh7 16.
Dxh6 f5 17. Sxf5 Txf5 18. Lxf5 Sf8
19. Tad1 Lg5 20. Dh5 Df6 21. Sd6
Lc6 22. Dg4 Kh8 23. Le4 Lh6 24.
Lxc6 dxc6 25. Dxc4 Sc5 26. b4 Sce6
27. Dxc6 Tb8 28. Se4 Dg6 29. Td6
Lg7 30. f4 Dg4 31. h3 De2 32. Sg3
De3† 33. Kh2 Sd4 34. Dd5 Te8 35.
Sh5 Se2 36. Sxg7 Dg3† 37. Kh1
Sxf4 38. Df3 Se2 39. Th6† opgivet.

Bronstein er nok den, om hvem
man på stående fod kan opremse den
længste række af skønne og minde-
værdige partier. Skakverdenen min-
des ham med taknemlighed.Bronstein spillede turnering i Danmark

i 1990 og 1991 og tog det afslappet.

Topnavne på USSR's sejrende OL-hold

1954, Bronstein, Keres og Botvinnik,

Foto: tr
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BENT LARSEN

Smuldrer

bøgerne?
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Sorts sidste træk, Ta8-a7,
var en alvorlig fejl, og positionelt

er partiet afgjort efter få træk.
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Det er allerede flere år siden, jeg læ-
ste om bogfolks bekymring: tidligere
holdt bøger 40 år, men med det sta-
dig ringere papir var man nu ved at
nå ned til 20. Jeg skyndte mig at finde
et par sovjetiske turneringsbøger,
bl.a. San Remo 1930. Den var trykt
på dårligt papir, men ikke så meget
som en lille antydning af en tendens
til begyndende smuldring kunne
konstateres. London 1883? Selvføl-
gelig heller ikke, men den er trykt på
bedre papir.
Jeg ved ikke, om jeg kunne finde på
at sige, at jeg elsker bøger. Men jeg
morede mig nærmest, da Basman
(Basmadijan) for mange år siden
sendte mig et brev, der begyndte:
bogens tid er forbi. Jeg kan ikke tro
på 1. e4 h6, men 1. e4 a6 har jeg da
nærmest anset for en korrekt åbning.
Ad disse omveje er læseren nu ble-
vet en smule forvirret, og det var i
hvert fald slet ikke meningen.
Hektograferede turneringsbulletiner
fra 1957 er ikke nemme at læse. Ikke
på grund af hensmuldrende papir,
men den kopieringsteknik bruges
vist ingen steder.
Mere moderne teknik? Den findes i
alle mulige varianter. Her er et ek-
sempel fra Festival Miguel Najdorf,
og datoen er læselig. 24-10-93. Lad
mig lige minde om, at trods min høje
alder var jeg med på en femdelt før-
steplads. Jeg var ellers godt sur, da

det af forskellige grunde blev nød-
vendigt med en dobbeltrunde.
Jeg husker nogenlunde min mod-
standers udseende. Hans efternavn
begynder med Fa, resten er jeg ikke
sikker på.
Det har noget at gøre med emsige
turneringsledere, der kræver origi-
nalen. Kopien forskubber sig, og nu
skal vi altså til at se et fremragende
parti. Temaet er en bestemt variant,
der anses for meget risikabel for
Sort.... Men en bonde er en bonde.
det lykkedes mig at rekonstruere hele
partiet. Særlig vanskeligt var det
omkring træk 21-25, for mystisk nok
var trækkene skjult under noget, der
lignede spejlskrift. Men en lettelse i
detektivarbejdet var den fulde nota-
tion.

Alfredo F.

B. Larsen

Kongefianchetto / B06

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. f4 c6 5.

Le3 Db6 6. Dd2!? Dxb2 7. Tb1 Da3 8.

Sf3 Da5 9. Lc4 e6 10. 0-0 Se7 11. e5

d5 12. Ld3 Dc7

Pludselig hopper min totaltid. Her,
hvor jeg kunne vælge, fandt jeg ikke
noget bedre end dronningtrækket,
der var nummer fem... Netop her er
der et læseligt 29, det betyder næ-
sten 20 til dette træk. Og til det næ-
ste: yderligere 7!!

En hård benægtelse

40 ?

Eller nu 20 ??

Uhæmmet vrøvl

Men hvad med

kopier

F.eks. partilister
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13. g4!? Sd7
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Det ser  helt skørt ud. Sort er da nødt
til at spille h5...
Hm, gad vide. Der er altså noget....
Hvordan vinder Hvid efter 14. f5
exf5 15. gxf5 gxf5, f.eks. 16. Sh4
Sb6!? Uret tikker, jeg mener, uret
fortsætter sin enerverende tidsmå-
ling. Omsider kommer.
14. Sg5 h6 15. Sh3 Sf8 16. Sf2 Ld7

Et pudsigt træk. Linien c7-f7 er spær-
ret, men i øjeblikket er der nul trus-
ler på f7. Vil Sort rokere langt? Vil
han spille c5? Husk den vigtige
grundsætning:

Måske ja, måske nej!

17. Sh1!? h5 18. h3 f5!

Bør Hvid slå den i forbifarten? Det
tør han ikke! De sorte brikker er
næsten i spil, med undtagelse af Ta8.
Men de hvide?

19. g5 Kf7 20. Tb3 Le8 21. Tfb1 Tb8

22. Df2 Sd7

Det begynder at more mig. Det sorte
puslespil retfærdiggør næppe et hur-
tigt c5, men det må være det, Hvid er
ræd for! Fra træk 17 til 28 bliver
hesten på et hjørnefelt...
Niels Ebbesøn kommer just forbi:

Man skal ej være så ræd

at man ikke tør ryste i buksen

23. Lc1 Sc8 24. La3 Lf8 25. Lxf8 Kxf8

Det næste træk er mig ubegribeligt.
26. Lf1 Kg7 27. Dd2 Sdb6 28. Sf2 c5!

Frækt? Nej, overhovedet ikke. Men
Hvid er vist allerede groggy.
29. Sb5 Lxb5 30. Txb5 cxd4 31. Dxd4

Se7 32. a4 Thc8

Nu ligner det en utroligt forskønnet
udgave af Fransk. C-linien, springer-
par og merbonde.
33. a5 Sd7 34. Dxa7 Sc6 35. De3 Sxa5

36. Da3 Sc6

Det er for lyst. Ganske vist er e7 et
mørkt felt...
37. Sd3 b6

Ja, hvad gør jeg mod Dd6. Enten slår
jeg den, eller osse Kf7. Tårnet på b8
er dækket af fire officerer!
38. Lg2 Ta8

Utaknemlige...
39. Db2 Kh7

Ud af diagonalen.

40. Lxd5 exd5

Resten står på den anden side, med
kuglepen.
41. e6 Sf8 42. Txb6 Tab8

Nej, hvor er det spændende, en ægte
Aljechin-kanon, med damen i mid-
ten.
43. Sc5 Txb6 44. Dxb6 Dxf4 45. opgi-

vet.

Nu er det gået op for mig, at ‘Spejl-
skriften’ er en slags straf for kugle-
pennen. Hvis partiet var nået op på
60 træk, var hele spalten med nr. 21-
40 blevet umulig at rekonstruere.
Det er altså en af den slags kampe,
hvor modangrebet varede et eneste
halvtræk. Min modstander har skam
megen ære af partiet. Han gjorde sit
bedste, og han viste ikke tegn på re-
spekt.
I øvrigt: partilister har for det meste
en konstruktionsfejl! De slutter med
træk nr. 40, og det har givetvis sat
meget ondt blod mellem tidnødnar-
komaner og besindige mennesker.
Quinteros kunne finde på at vende
partilisten før træk 39. Miles skjulte
træknumrene med sit berømte arm-
båndsur. Hvorfor ikke vende ved fx
nr. 43? Eller 44, to spalter a 22.
Den følgende liste er med nøjagtigt
50, men tidkontrollen var ved 40.
Den eneste klage, jeg har, er at der
står de ‘197_’, og jeg har overhove-
det ikke tænkt på at sætte  et 4 eller et
7. Der var nemlig to holdmester-
skaber i Alicante, hvis beliggenhed
forudsættes kendt af mange danske
turister. Det er jo på de kanter, man
har det behageligste klima i landet.
Det er en lille tilføjelse til Arturos
beskedne åbninger (Skakbladet nr.
2, 2005), der kunne provokere mig.

Gellerupcentret i Århus, 1975 –
Bent Larsen vinder 5½-½ over
den nykårede danmarksmester
Gert Iskov.
Den lyse hårtop bagest i
flokken af ungdommelige
tilskuere tilhører den senere IM
Karsten Rasmussen.

Foto: Jepsen.
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... SMULDRER BØGERNE?

Pomar

Larsen

Bogoindisk / E11

1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 Lb4† 4. Ld2

a5 5. a3

Meget beskedent.
5... Lxd2† 6. Dxd2 d6 7. Sc3 Sbd7 8.

e3 0-0 9. Le2 e5 10. dxe5 dxe5

10... Sxe5 er forsigtigt.
11. 0-0 e4!?

Jeg er klar over situationens alvor.
Ca. 10 min. til en total på 21.
12. Sd4 a4

Meget ærgerrigt (41!)
13. Tfd1 Sc5 (45!)

naturligt, hvorfor så de 4 minutter?
14. Dc2 De7
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15. Sd5! Sxd5 16. cxd5 Ld7(!)

Nejnej. Overhovedet ikke! Men det,
jeg opdager her, er styrken af 16...
Td8 17. Dc4! Min modstander inve-
sterer en snes minutter (56) og yder-
ligere 14 i det næste. Han har ret!!
Jeg burde have studeret Ta5 meget
mere end 4 minutter.
17. Tac1 b6 18. Sb5 Lxb5(?)

18 minutter! Jeg er parat til at sætte
et parentes omkring det grimme tegn
ved 17... b6. Jeg kan nemlig ikke se,
hvorfor jeg ikke spillede 18... Ta5!
(f.eks. 19. Sxc7 Dd6 20. Se6 Lxc6!).
19. Lxb5 Ta5 20. Lc6 f5 21. Td4

Hjælp! Jeg har tid endnu, og bruger
en halv snes minutter. Min modstan-
der spenderede højst 5. Men hvorfor
spillede jeg ikke Sb3...
Eksempelvis 21... Sb3 22. d6 cxd6
23. Ld5† Txd5. Det er ikke nogen
lang variant. Det bliver svært at vinde
for Sort. men den stilling, den sorg.
I stedet forsøger jeg hjælp i departe-

mentet for fup og svindel.
21... f4 22. exf4 Txf4 23. Te1 Df6 24.

Dc4 Kh8 25. d6 cxd6 26. Lxe4 g6

Ja uhha, men efter 26... Sxe4 27.
Tdxe4 opgiver Sort.
27. g3! Txf2

Relativt bedst Txe4, men godt ser
det ikke ud.

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

28. Lf3!

Jeg tog 19 minutter til 142. Jeg vid-
ste godt, at det var slut, f.eks. 28...
Dxf3 29. Te8† Kg7 30. Tg8† Kh6
31. Dc1†!
Med en kraftanstrengelse ‘reddede’
jeg mig ind i et tabt tårnslutspil. Med
8 minutter tilbage:
28... d5 29. Dxd5 Se6 30. Txe6 Txd5

31. Txf6 Txf3 32. Txd5 Txf6 33. Tb5(!)

Tc6 34. Kg2 g5 35. Kf3 h6 36. Tb4 Kg7

37. Txa4 h5 38. Tb4 Tf6†

Helt vild tidnød. Siden træk 30 bru-
ger jeg kort notation, og her grifler
jeg Tc6†
39. Ke3 g4 40. Tb5 Kh6 41. a4 Tc6

Det hemmelige træk.
42. b4 Kg6 43. Ke4 Td6 44. Ke5 Tc6

45. Td5 Tc2 46. Td6† Kg5 47. Txb6 Txh2

48. a5 Ta2 49. a6 h4 50. gxh4† Kxh4

51. b5 g3 52. Kd5 opgivet.

Muligvis kunne jeg ved sammenlig-
nende partilistestudier finde ud af
årstallet. Men det er netop det, jeg
ikke vil.
I det følgende tilfælde er jeg ikke i
tvivl. Året er 1975, stedet er Gel-
lerupcentret, og matchen gav resul-
tatet 5½-½. Fire originaler med rød
kuglepen er som nye, to kopier vol-
der visse problemer. Partiet er på en
måde matchens dårligste, jeg har al-
drig analyseret det. Men så stod det
altså 2-0...

Bent Larsen

Gert Iskov

Engelsk / A26

1. c4 Sf6 2. Sc3 e5 3. Sf3 Sc6 4. d3 g6

5. g3 Lg7 6. Lg2 0-0 7. 0-0 d6 8. Tb1 a5

Principielt en fejl. Svækker b6 osv.
Men måske er nu Lg5 det stærke-
ste...
9. a3 h6 10. b4 axb4 11. axb4 Le6 12.

b5 Se7

Her er der forskellige muligheder.
Måske er Sd2 straks det nøjagtigste.
13. Dc2 Sd7 14. Sd2 Sc5 15. Sb3

Noget er gået galt for Hvid. Det ses
på hans ur, der fra omkring 18 er
gået op til 31 på to træk. Med Sxb3
har Sort gode chancer for at udligne.
15... Ta7??

Nå, det var det parti.
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16. Sxc5 dxc5 17. b6 cxb6 18. Db3 Sc8

19. Sa4 e4

22-39-52. Hvorfor ikke 19... b5 20.
Sxc5 med klar hvid fordel?
20. Lxe4 Sd6 21. Lg2 b5 22. Sxc5 bxc4

Sort er begyndt at trække hurtigt. 60!
23. Sxe6 cxb3 24. Sxd8 Txd8 25. Txb3

Ta2 26. Te1 Tc8 27. Lf4 Sf5 28. Txb7!

Nummer to, med truslen Ld5.
28... Sd4 29. Kf1 Sc2 30. Ld5

Nummer tre. Men jeg er skam oppe
på 75, mod 72.
30... Tb2 31. Txb2 Lxb2 32. Tb1 opg.

Varianten 32... Lg7 33. Tb7 Tf8 34.
Ld6 er kort og klar.
Dansk Skak Unions divisionsturne-
ring står der foroven. Jeg vil gerne
sige noget pænt om Unionen, og det
falder mig så let: på forsiden er der
nemlig plads til 30 træk. På bagsi-
den 31-80, med en fuldstændig for-
virrende understregning af træk 60.

�

�

�
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Vil du smage?
Hvis der bliver lejlighed, kommer
der mere senere. Dette er en smags-
prøve. I denne omgang begyndte det
med, at Stefan Bücher fra Kaissiber
absolut ville høre min mening om
en bog af Timothy Taylor fra 2005.
Om Birds Åbning. Det forstod jeg
lidt bedre, da det omsider lykkedes
mig at få bogen frem til mig. Jeg er
den store helt. Og Henrik Danielsen
min ligeledes store efterfølger. Det
parti, han spillede mod Luther ad
Pommern til forudsættes kendt af alle
danske skakmænd og -kvinder (el-
lers se side 27, red.) Men min kritik
var klar med det samme: som in-
spiration temmelig god, som teori-
bog temmelig slem.
En teoribog må være som en kæde
af ideer, og det hele falder så stærkt

som på børsen, hvis der er et par
svage led. Taylor har en hel del til
fælles med NJ Jensens bog fra 1997,
som han vel glemte at få med i bib-
liografien. Ingen af dem synes at
vide, at den ‘klassiske’ variant i
Froms Gambit (1. f4 e5 2. fxe5 d6 3.
exd6 Lxd6 4. Sf3 var 4... Sh6!? Den
holdt faktisk fra 1862 til 89, da Ed
endelig præsenterede 5. d4 Sg4 6.
Dd3!
Men hvad med 4... Sf6 5. Sc3!?
Taylor angiver kun 5... Sg4 6. Se4
Sxh2, men jeg er skam steget af. Jeg
holder meget af centrumsbønder,
men den hvide stilling er pilrådden.
Næh, som enhver bør vide, min idé
var det skrupskøre 6. g3. Frode Søby
så ingen gevinst med 6... h5, så han
slog resolut på h2. Det var jeg slet
ikke bange for, men jeg dummede

mig få træk senere, hvorefter Sort
burde have vundet.
Min analyse ser sådan ud: 6. g3 h5 7.
Se4 h4 8. Sxd6† Dxd6 9. gxh4 Sc6
10. d4 Lf5 11. c3 Le4
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Hvid ruinhob? 12. Dd2!! med for-
del. Syv ‘eneste træk’ med Hvid. Ja,
og hvad så. Er du ræd?

mere som stormesteren jo selv anty-
der, at han som alle andre kan begå
fejl. I den første har sort ingen pro-
blemer, hvis han sætter springeren
fast på e6 og nøjes med at træde van-
de med kongen. Så er der ‘butiks-
lukning’ (et Larsen-udtryk!), da hvid
konge ikke har nogen vej ind i stillin-
gen. Og hvis han efter bytte på a6 be-
giver sig til højre fløj, overfører sort
springeren til c6 og kongen til f5.

Bondeslutspillet efter afbytning på
g7 er lidt vanskeligere. Men efter 46.
f5 g5 47. h3! klarer hvid sig fint.
Han kan endda vinde, hvis sort fej-
ler med 47... h5? 48. f4 g4 (eller 48...
Kf6 49. fxg5† Kxg5 50. f6! Kxf6
51. Kf4 b6 52. h4 og go’ nat!) 49.
hxg4 hxg4 50. Kf2 Kf6 51. a5! Kxf5
52. Kg3 Ke4 53. Kxg4 Kxd4 54. f5
Ke5 55. Kg5 d4 56. f6 d3 57. f7 d2
58. f8D d1D 59. De8† Kd4 60.
Dd8†, de populære nakkeskakker!

I stedet kan sort efter 47. h3! klare
sig med  47... Kf6! 48. f4 h6 (eller
48...Kxf5 49.fxg5 Kxg5 50.a5 Kf5
51.Kf3 h6) 49. fxg5† hxg5 50. Kf3
Kxf5 51. a5 Kg6 52. Kg4 Kf6.  Så i
begge tilfælde burde remisen være
sikret, og Larsen kan sove roligt om
natten.

De mange inspirerende partier, Bent
Larsen viser i Skakbladet, kommer
virkelig på læsernes analysebrætter
viden om (tak for det!).

Peter Nielsen, Jönköping, skriver
således om Unzicker - Larsen, til-
bage i Skakbladet nr. 5, 2006:

‘I kommentaren til partiet skriver
B.L. at spørgsmålet er, om 14. b4
var stærkere, men finder intet afgø-
rende. Det ser ud som at Unzicker
kunne afgøre partiet med 14. b4 f5
15. f4 Df6 16. e5! dxe5 (hvad el-
lers?) 17. Sb5 De7 18. Dxe5 f6 19.
De2 Lg7 20. Sd6† Kf8 21. Te3 med
håbløs stilling for sort.’

Desuden gør flere læsere opmærk-
som på det afgørende træk 26...
Dxe6! efter 25. Dxg5, Sxe1 26. Txe1
i kommentaren til 25. Te3?? i Rad-
jabov - Anand, Skakbladet nr. 7. En
overseelse, redaktionen er nærmest
til at tage ansvaret for.

Helt klart redaktionens fejl var det
i hvert fald, at Bent Larsens mod-
stander side 25 i Skakbladet nr. 8,
den brasilianske stormester Gilberto
Milos, i bladet blev til britiske Tony
Miles. Undskyld!

Thorbjørn Rosenlund

Forslag – og en rettelse

�

�

Kommentar

til kommentarer
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Larsen - Jenni

I Larsens interessante artikel i SB
2006/9 forekom ovenstående slut-
stilling i hans parti mod Florian
Jenni, Zürich 1998, i hvilken man
her delte point.

‘Remis??’ skriver Larsen ‘Der er
gevinstchancer, f.eks. 44... Kf7 45.
a5 a6 46. Kd3! Glemte jeg det? Der
skal netop ikke byttes på a6. Men
tager jeg fejl? Så skal jeg skam på
jagt, for 45. Lxg7 Kxg7 er muligvis
tabt (46. f5 g5 47. f4 g4! og go’ nat).’
Citat slut. En fin pædagogisk udfor-
dring!

De to nævnte varianter bør have
et par ord med på vejen, så meget

Bent Kølvig
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Problemskak
v/  Hans Larsen – løsninger sendes til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Løserturneringen
Oversigten over pointstilling i løser-
turneringen 2006 måtte desværre
udsættes til nr. 2. Løsninger til nr. 1
indsendes til Skakbladets redaktion
(også gerne som email til: skak-
bladet@skak.dk) senest fredag den
16. februar.

Løsninger til nr. 9/2006
13348: Hans Peter Rehm (1942 - ).
Matematikprofessor i Karlsruhe og
GM i skakkomposition. 1. Tb8† Kh7

2. Th8† Kxh8 3. Kg6. Underfundigt,
uden Tb1 er der mat i 2 træk, men nu
vil 1. Kg6 blive fulgt af axb1D!, der
binder Td3. Derfor må Tb1 fjernes
ved tempomanøvren Tb1-b8-h8.
13349: Herbert Grasemann (1917 -
83). 1. Dd5† Kg1 2. Dh1† Kxh1 3.
Kf2. Som i forrige opgave har Hvid
en brik, der blot besværliggør hans
ærinde. Uden Dd1 fører Kf2 til mat
i 2 træk, der nu blot fører til pat.
Derfor bortskaffes dronningen ved
Dd1-d5-h1.
13350: Vladimir Vladimirovich
Nabokov (1899 - 1977). Den man-
gesidige russisk-amerikanske forfat-
ter, der er kendt for så forskellige
emner som romanen/filmen Lolita
1955/1962, skakopgaver og studier
af sommerfugle. 1. Lc2. Træktvang:
1... d6/c5 2. Tf5‡, 1... d5 2. Dc7‡,
1... Kd5/Kd6/dxe6 2. Dc5‡, 1... S~
2. Dd4‡. Adskillige forførelser,
f.eks. 1. Ld3? c2! og 1. Db4? c5!
13351: Vladimir Nabokov. 1. Dh7
a2 (1... Kb8 2. Txa3 Kc8 3. Ta8‡)
2. Db1 Ka7 3. Txa2‡. Forførelser:
1. Txa3†? Kb7! og 1. Tb1? a2! http://problemskak.dk/
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Mat i 2 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.

13352: Alois Johandl (1931 - 2004):
Over 500 opgaver foreligger fra
østrigeren, der debuterede som 19-
årig. Især ‘hårde’ flertrækkere har
frydet/plaget løserne. 1. d8T! a1D!
(eller 1... a1L! 2. Txd5† Le5 3. Le8
Kxe6 4. Ld7‡) 2. Txd5† De5 3.
Kxe3 Dxd5 4. Sg7‡. Tre forførel-
ser: 1. Kxe3? d4†!, 1. Sg7? Kxf4!
samt den egentlige pointe: 1. d8D?
a1L! Le5, og sort er pat efter såvel 3.
Kxe3 som 3. Le8.
13353: Tigran Georgiev (1910 - 76).
Armenieren var blevet så forelsket i
sin idé (se de 17 træk, at han overså
andre muligheder. En bestandig fare
– for os alle. 1. Ke2† Kb2 2. Le5† c3
3. Dc1†! Kxc1 4. Lf4† Kb2 5. Lc1†
Kxc1 6. Se5 Kb2 7. Sc4† Kc1 8.
Ke1 e5 9. Sxe5 Kb2 10. Sc4† Kc1
11. Ke2 e6 12. Ke1 e5 13. Sxe5 Kb2
14. Sc4† Kc1 15. Ke2 b2 16. Se5 a3
17. Sd3‡. Men 1. Lf4† Kb2 2. Dh8†
Ka3 3. Lc1† fører også til målet.
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http://kskak.dsu.dk/start.html

K-skak

ICCF-kongressen

Den årlige ICCF kongres var i
2006 placeret i Tysklands skak-
hovedstad Dresden. Her skal
storebror FIDE afholde OL om
2 år - men ICCF kom altså lidt
i forkøbet! Den reelle anled-
ning var nu, at det tyske k-skak-
forbund BdF fyldte 60 år!

Overordnet set kan man sige,
at kongressen stod i forbrødrin-
gens ånd. Der har været mas-
sive udskiftninger i Executive
Board de sidste par år – af man-
ge forskellige årsager – men det
ser nu ud til, at organisationen
har fundet sig en harmonisk (og
arbejdsom!) sammensat le-
delse.

Der er kun et par detaljer at
referere af egentlig dansk inte-
resse. ICCF har i 2006 kåret
ikke mindre end tre verdensme-
stre i k-skak. Specielt surt for
vores norske ven Ivar Bern, der
kun nåede at nyde sin VM-titel
i et par måneder. For at undgå
denne devaluering i fremtiden,
besluttede kongressen at starte
VM-finaler hvert andet år i
fremtiden. Det foreløbige op-
læg er, at den/de skal afvikles
på serveren – og at post/e-
mailspillere uden Internetad-
gang skal udpege en assistent
til at udføre trækkene. Den en-
delige struktur vil blive offent-
liggjort engang i løbet af for-
året 2007 – så næste finale kan
starte til efteråret. Kvalificerede
danske spillere vil blive kon-
taktet direkte.

Danmark hentede fire titler i
år: SIM til Svend Nørrelykke
og Søren Peschardt samt IM til
Martin Olesen og Michael
Birch Lynge. I øvrigt henvises
til www.iccf.com, hvor der kan
findes udførlige daglige stem-
ningsrapporter.

Søren Peschardt

Bøger

Jan Mortensen var Skakbladets pro-
blemredaktør 1959-95. Hævet en-
hver tvivl er han dansk problemskaks
alsidigste repræsentant gennem ti-
derne som problemkomponist, inter-
national dommer, redaktør og for-
fatter. Jan Robert Mortensen blev
født 1932 i Herning, og ved sin død
2003 i Glostrup efterlod han sig et
manuskript om en overmåde vanske-
lig niche i problemskak: retrograd
analyse, der beskæftiger sig med,
hvad der er sket forud for en given
diagramstilling i modsætning til pro-
gressiv analyse, der ser på mulighe-
derne i det kommende spil – som i
almindelig kampskak.

Den smalle, eksklusive bog er den
første i sin art i Danmark muliggjort
af Kirsten Mortensen, der ved et
økonomisk bidrag sætter sin mand
et minde. Henrik Juel har med falke-
blik gennemarbejdet manuskriptet
og bortluget de fleste overseelser, og
Leif C. Schmidt har med sædvanlig
omhu holdt sætternissen på afstand
og bidraget med 50 års erfaring fra
problemskakken.
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Hvad er de 3 sidste halvtræk?

Øjenlægen i Horsens havde en for-
kærlighed for retraktionsopgaver,
der hyppigt ses i ‘gamle dage’.
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Hvad er de 2 sidste halvtræk?

Løsningerne kan om nødvendigt(!)
ses side 31.

Hyppigt kan en given stilling med
kendt trækantal på entydig vis spil-
les baglæns til udgangsstillingen,
hvilket er temaet i retraktionsopgave-
typen ‘bevispartier’.

Bogen er opbygget som en lære-
bog i 36 afsnit med indledende defi-
nitioner og gode eksempler (bondes-
lag, forvandling, rokade, en passant
slag) og derpå stigende i svær-
hedsgrad og begrebsdannelse. At
beskrive indholdet i detaljer tillader
pladsen ikke, men Skakbladet pro-
blemafdeling vil senere tage emner
fra bogen op.

Men hvad kan disse snurrepibe-
rier bruges til? Faktisk er det retro-
grad analyse, der med computer-
hjælp har ført til, at enhver stilling
med op til 6 brikker nu kan spilles
fejlfrit. Det forestillede Høeg sig
næppe.

Undertegnede er imponeret, fasci-
neret og taknemlig for dette stykke
pionerarbejde. Tak Jan, Henrik og
Leif.

Hans Larsen

• Jan Mortensen: Retrospil i skakopgaver – Principper og ideer i
retrograd analyse • Redaktører: Henrik Juel og Leif Schmidt • Udgiver:
Dansk Skakproblem Klub, København 2006 • Trykkeri: Islev tryk. ISBN
87-980612-3-2 • Oplag 50(!) • Illustreret • 188 diagrammer • 164 sider •
Sælges fra Steen Christensen, Skodsborgvej 350, 2.tv., 2850 Nærum.
Email: steenchr@comxnet.dk. Pris 150 kr. + forsendelse.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 5.

Boris Vasiliev Spasskij, der var ver-
densmester 1969-72, fylder d. 30.
januar 70 år. Han er næsten mest
kendt for at have mistet verdensme-
sterskabet til Bobby Fischer i 1972.
Da var han halvt så gammel. I de
senere år er han mest kendt for skak-
lig dovenskab: snesevis af remis-
partier under tyve træk. Han bør dog
huskes for de sprudlende kamp-
partier fra ungdomstidens idérige
spil med snesevis af taktiske perler.

1. Boris V. Spasskij
Miroslav Filip

Interzoneturnering, Göteborg 1955.
38. Txf6! Txg2†. 38... Tg5 39. Tf8.
39. Dxg2 Lxg2 40. Tf8. Og sort
måtte opgive: 40... Dxf8 41. Txf8
Lh3 42. d7. 1-0.

2. Boris V. Spasskij
Gheorghe Mititelu

Leningrad 1960. 21. Dg5!! truer of-
fer på h6 samt mobilisering af det

andet tårn. Men også straks 21. Tff3!
var anvendeligt. 21... Tfc8. Der er
intet forsvar. 22. Tff3 Df8 23. Dg6
Dc5† 24. Kh1 Kg8 25. Txh6. 1-0.

3. Boris V. Spasskij
Ove Kinnmark

Göteborg 1971. 19. Dh4 Dxd3 20.
Sg4† Kg8 21. Tf3 etc. giver hvid
stærkt angreb. Meget bedre er dog
19. Sxf7! Dxd3. Forsvarstræk er
udelukket: 19... Tg8 20. Dg5 Kg7
(20... Tg7 21. f5) 21. Lxg6 Dxe3†
22. Kh1 med håbløs stilling. 20. f5!
Da6 21. Sg5† Kg8 22. Dh4! Eller
22. Se6 Tf6 23. Sc7 etc. 22... Sf6
23. fxg6 Kg7 24. Sh7. Grusomt var
også 24. Txf6! Kxf6 25. Sh7†. Men
den unge svensker havde fået nok.
1-0.

4. Boris V. Spasskij
Robert James Fischer

Mar del Plata 1960. 27. Te5! Td8.
Damen skal dække løberen, der skal
dække tårnet: overbelastning! Og
27... Lf6 28. Dd6 giver heller ingen
lindring. 28. De4 Dh4 29. Tf4 Dg3
30. Txe7. 1-0.

5. Boris V. Spasskij
Efim P. Geller

Kandidatturnering, kvartfinale. Su-
khumi 1968. Dronnningfløjen kan
ikke forsvares, så der er kun én vej
frem: 23. Txf6! exf6 24. Dh7† Kf8.
Og der må ofres videre for at slå hul
til kongen: 25. Sxf7! Men også 25.
Se6†! fxe6 26. Sf4 måtte vurderes,
for også på den måde får hvid et
dødbringende angreb, da sort konge
er forladt at sine egne. Men angribe-
ren må være forsigtig, for der skal
spilles præcist. En variant: 26... Sxc2
27. Sxe6† Ke7!? (27... Kf7 28.
Sg5†!! fxg5 29. Tf1† Ke6 30.
Dxg7!) 28. Sxg7 Kd7 29. Sf5† Kc6
30. e5† Kb6 31. Lxb7 Dxb7 32.
Dxb7† Kxb7 33. Sxd6† Kb8 34.
Sxc8 Sxe3 35.Txc5 med hvid for-
del

I partiet besvarede Geller slaget
på f7 med 25... Txc2?! Måske var

en lidt bedre ide 25... Kxf7 26. Lh6
(eller 26. Sf4) 26...Tg8 27. Sf4 Txc2
28. Tf1! Sb5 29. Dxg6† Ke7 30.
Lxg7. 26. Lh6 Txc1† 27. Sxc1 Kxf7
28. Dxg7† Ke8. 28... Ke6 29. g5!
29. g5. 29. e5!! d5 (29... Lxg2 30.
e6!) 30. exf6 De6 31. Dxb7 De1†
32. Lf1 Dg3† 33. Kh1 vinder også.
29... f5 30. Dxg6† Kd7. 30... Kd8
31. Dh7! Dc6 32. g6 Dd7 33. Lf8!.
31. Df7† Kc6 32. exf5†. 1-0. Skrap-
pe sager på vejen til VM-titlen!

6. Boris V. Spasskij
Bent Larsen

Bugojno 1978. 19. Sd4! vinder for
hvid, f.eks. 19... Lxd4 20. T1xd4
samt 21. Sb5! Larsens konge er fan-
get i et net, og det må hans dame
bøde for. Spasskij fandt en anden,
lige så god måde: 19. Td6! Lxd6
20. Txd6 Dc5 21. Td5. Og med Sb5
næstfølgende var der ikke grund til
at fortsætte. 1-0.

7. Boris V. Spasskij
Ratmir D. Kholmov

Sovjetmesterskabet for hold, Ros-
tov-Don 1971. 1. Dxh6!! Også 1.
Df4! var godt, f.eks. 1... Dc8 3. Sf6†
gxf6 4. Dxf6 Kh7 5. Dh8† Kg6 6.
Dg8† etc. Men enhver ville vælge
offeret. 1... gxh6 2. Sf6† Kh8 3.
Sxd7† Kg8. 3... Kh7 4. Sxf8† Kg8
5. Sd7 Da7 6. Te8† Kh7 7. Le4†.
Eller 3... f6 4. Te8 Sc6 5. Txb8 Sxb8
6. Sxf8. 4. Te8 Sc6 5. dxc6 Da7 6.
c7. Det er slut: 6... Txe8 7. Sf6† samt
8.Sxe8† og 9. c8D. 1-0.

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skak-litteratur
på alle sprog.

Betaler extra god pris for
Skakbladet 1904-1922;
Tidsskrift for Skak
1895-1901; British Chess
Magazine 1881-1922;
Deutsche Schach-zeitung
1846-1900.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

Boris Spasskij – VM 1969-72.



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.

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak
J = Juniorturnering
A = Andre arrangementer

www. dsu.dk

+ 'Kalender'

Kommende
turneringer

Køge Jubilæums

EMT 2007  K

13/2 - 29/5. – I forbindelse med Køge
Skakklubs 60 års jubilæum inviterer
klubben på en 12 runders FLEX-
EMT. Kravet er minimum deltagelse
i 6 runder. – Spillested: Kantinen,
Asgård Skole, Norsvej 2, 4600 Køge.
– Spilledatoer: Tirsdagene 13/2, 27/2,
13/3, 27/3, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5,
15/5, 22/5 og 29/5. Alle dage med
start kl. 19.00. – Spilletid: Der spilles
med 2 timer til 40 træk + ½ time til
resten af partiet. – Turneringsform:
12 runders Monrad i én stor gruppe,
hvor der tillægges rundelægnings-
point for seedning. Afbud på neden-
stående email eller telefon senest
2 timer før rundens start, hvorefter
rundelægning foretages. – Indskud:
150 kr. der betales ved 1. runde. –
Præmier: Der er 3 præmier i hver
seedningsgruppe. Der tillægges 1
bonuspoint for hver 3 spillede runder
ud over de 6 tvungne. Hele indskud-
det går til præmier og EMT-afgift. –
Tilmelding: til Erik Carlsen, email:
e-carlsen@oncable.dk, tlf. 56 66 08
76 senest 5. februar 2007.

Brønshøj

Mesterskabet 2007  K

22/2 - 24/5. – Hermed inviteres til det
åbne Brønshøj Mesterskab 2007. En
9-runders koordineret turnering med
mulighed for op til to afbud. Delta-
gerne indplaceres i 10-mands grup-
per efter rating. Max. 60 deltagere.
De 50 pladser er åbne, mens10 delta-
gere spiller i en lukket gruppe 1.
IM og FM skal ikke betale indskud,
og gruppe 1 er primært forbeholdt
spillere over 2100 såvel dansk som
Elo. – Turneringen Elo-rates. – Spille-
dage: 22/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4,
19/4, 3/5, 10/5, 31/5. Udsatte partier:
22/3, 26/4, 24/5. – Spilletid: Alle
grupper starter kl. 19.00. – Spillested:
Frederikssundsvej 118 A, 2700
Brønshøj. – Indskud: 150 kr., betales
22/2 inden 1. rundes start. – Sidste
tilmeldingsfrist: 16. februar, til Car-
sten Petersen, tlf. 38 87 43 64 (hver-
dage bedst mellem 19.30 - 21.00),
email: b.s.f@post.tele.dk, eller Niels
Erik Andersen, tlf. 38 79 06 39.

Viborg

Weekend EMT 2007  K

23/2 - 25/2. – Viborg Skakklub ind-
byder til 5 runders EMT på følgende
dage: Fredag den 23/2, kl. 19-24, lør-
dag den 24/2 og søndag den 25/2,
begge dage kl. 10-15 og 15.30-20.30.
– Spillestedet er FOA, Grønnegade
13, 8800 Viborg. – Betænkningstid:
40 træk på 2 timer, derefter ½ time til
resten af partiet. – Grupper: 6-mands
grupper + evt. en Monrad gruppe. –
Rygning: Udenfor bygningen. – Ind-
skud: 120 kr., dog juniorer født 1995
el. senere: 60 kr. – Præmier: Hele ind-
skuddet minus EMT-afgift uddeles
som præmier. Derudover sponsore-
rer Schous Bog og Idé turneringen
med præmier til en værdi af minimum
3000 kr. 1. præmie i Mestergruppen
er gavekort til Bog og Idé på 1000
kr., samt kontant 500 kr. 2. præmien
er 400 kr. Hvis der bliver en mester-
gruppe 2 vil 1. præmien i denne være
et gavekort til Bog og Idé på 500 kr.,
samt 500 kr. kontant. I øvrige grup-
per vil der være 1. præmie på 400 kr.,
2. præmie på 200 kr. samt et antal
gavekort til Bog og Idé. – Kantine:
På spillestedet. – Overnatning: Ikke
mulig på spillestedet. – Tilmelding:
Senest 18/2 til Poul Søndergaard,
email: formand@viborgskakklub.dk,
tlf. 50 94 02 31.

2007 /1/27 27

8. Tigran V. Petrosjan
Boris V. Spasskij

VM-match, Moskva 1969, 4. match-
parti. 38... Ld3! truer på d4! 39. Sf5.
39. Dc3 Dh4 40. Kg1 Lxf1 er ubru-
geligt. 39... Dg5! 40. Se3? Sammen-
brud. Men 40. Tc2 Lxc2 med
kvalitetstab eller 40. Dd1 Lxf5 41.
gxf5 Te2†! 42. Lxe2 Sh3† 43. Ke1
Dh4† 44. Kd2 Dxd4† etc. giver
samme resultat. 40... Dh4† 41. Kg1
Lxf1. Verdensmesteren opgav. 42.
Sxf1 Te2. 0-1.

9. Boris V. Spasskij
Tigran V. Petrosjan

VM-match, Moskva 1969, 19.
matchparti.. 21. e5! Rømning af felt
e4! 21... dxe5 22. Se4! Dobbelt over-
belastning: 22... Sxe4? 23. Txf8†!
og 22... exd4 23. Txf6! fører til mat.
22... Sh5! 23. Dg6! Her havde
Tigran kun forventet 23. Sf3 Sf4 etc.
Men 23. Dg4 Sf4 24. Sf3 Lc6 25.
Sxe5 Dxd6 26. Dxf4 havde også
været vanskeligt for ham. 23... exd4.
Gellers gevinstvariant efter 23... Sf4
er 24. Txf4! exf4 25. Sf3 Db6 26.
Tg5!! Lc6 (26... Dd8 27. Se5; 26...
hxg5 27. Sexg5) 27. Sf6 Le4 28.
Dxh6†! 24. Sg5!, og kampen var
forbi: 24... hxg5 25. Dxh5† Kg8 26.
Df7† Kh7 27. Tf3. Spasskij tog her-
med den afgørende føring og vandt
VM-matchen med 12½-10½. 1-0.

Bird med stort vingefang
GM-turneringen i Schwerin, 2. run-
de 10/8 1999 (partiet, Bent Larsen
henviser til i artiklen side 23):

Henrik Danielsen (2512)

Thomas Luther (2507)

Birds åbning / A03

1. f4 d5 2. Sf3 Lg4 3. e3 Sd7 4. h3 Lxf3

5. Dxf3 Sgf6 6. g4 e6 7. d3 Lb4† 8. c3

Ld6 9. e4 dxe4 10. dxe4 e5 11. g5 Sg8

12. f5 h6 13. h4 Le7 14. Dh5 Sb6 15.

Le3 Dd6 16. Sa3 c6 17. Sc4 Sxc4 18.

Lxc4 0-0-0 19. Th2 Dc7 20. Lxf7 hxg5

21. Dxh8 Sh6 22. Dxg7 Sg4 23. f6 1-0
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Spillested

Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Tidsrum

Lørdag den 31. marts til mandag den 9. april 2007.

Elo-rating

Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil
blive Elo-ratet.

Landsholdsklassen

9 runder efter Dansk Schweizersystem. Beretti-
gede deltagere er danmarksmesteren 2006,
vinderen af kandidatklassen 2006, spillere med et
dansk ratingtal på minimum 2500, GM’ere og
IM’ere, samt spillere med minimum 2300 i dansk
rating og et gyldigt kandidatresultat ved
tilmeldingsfristens udløb.

Der spilles med betænkningstiden 100 minutter til
40 træk plus 50 minutter til resten af partiet.
Derudover tillægges 30 sekunder pr. træk hele
partiet igennem.

Spilletidspunkter: Start lørdag den 31. marts
kl. 14.00. Øvrige runder spilles fra kl. 12.00.

Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Hotel
Hvide Hus fra lørdag den 31. marts, for spillere
med et dansk ratingtal på minimum 2450 ved
tilmeldingsfristens udløb, samt danmarksmesteren
og vinderen af kandidatklassen 2006.

Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr.,
2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.

Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales
med arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens
udløb.

Spille- og betænkningstid i alle øvrige grupper

Spilletiden er 6 timer. Der spilles med 2 timer til
40 træk og 1 time til resten af partiet. Opsparet tid
kommer senere træk til gode.

Kandidatklassen

7 runder efter Dansk Schweizersystem med højest
64 spillere. Berettigede deltagere fremgår af EMT-
reglementet. Bemærk specielt, at de 8 højest ratede
tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på mindst
2000 har ret til at deltage i kandidatklassen. Bedst
placerede juniorspiller får titlen ‘juniordanmarks-
mester’. Vinderen af kandidatklassen er berettiget
til at spille i næste års landsholdsklasse.
1. runde starter tirsdag den 3.april kl. 17.00.

Mesterklassen

Der kan vælges mellem tre turneringsformer:

MA7: 8-mands grupper, alle mod alle.

M7: 7 runder Dansk Schweizersystem
med højest 32 deltagere pr. gruppe.

M5: 5 runder Dansk Schweizersystem
med højest 16 deltagere pr. gruppe.

MA7 + M7 starter tirsdag den 3. april,
og M5 starter torsdag den 5. april.

Basisklassen

Der kan vælges mellem to turneringsformer:

B7: 7 runder Dansk Schweizersystem på 5 dage
med dobbeltrunder torsdag og lørdag,
og højest 32 deltagere pr. gruppe.

B5: 5 runder Dansk Schweizersystem
med højest 16 deltagere pr. gruppe.

Begge med start torsdag den 5. april.

Veteranklassen

5 runder efter Dansk Schweizersystem med start
torsdag den 5. april. Deltagerne skal være født
senest den 5. april 1952.

Indskud

300 kr. i alle klasser.

Dansk Skak Unions 98. enk

Aalborg Skakforening indbyder unionens medlemmer til D
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Spilletidspunkter

keltmandsturnering

DM og påsketurnering 2007 i Aalborg:

Præmier

Præmier er, landsholdsklassen undtaget, ikke
nødvendigvis kontantpræmier. Præmieoversigt
offentliggøres på spillestedet og på hjemmesiden.

Forplejning

Al forplejning kan købes på spillestedet. Bemærk:
Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes på
spillestedet.

Indkvartering

Hotel Hvide Hus tilbyder overnatning
til favorable priser:
Enkeltværelse kr. 575,- / Dobbeltværelse kr. 795,-
Inklusive morgenbuffet.
Tlf. 98 13 84 00. Info: hotelhvidehus.dk

Se i øvrigt visitaalborg.com

Lynturnering

Fredag d. 6. april fra kl. 19.00.
Tilmelding på spillestedet.

Stævnefest

Påskedag, søndag den 8. april afholdes
Dansk Skak Unions stævnefest i restauranten.

Hovedsponsor DM 2007

LH- Kandidat, Veteran,

Dato klasse MA7 og M7 M5 og B5 B7

Lørdag 31. marts 14-20

Søndag 1. april 12-18

Mandag 2. april 12-18

Tirsdag 3. april 12-18 17-23

Onsdag 4. april 12-18 12-18

Torsdag 5. april 12-18 12-18 12-18 9-15 og 17-23

Fredag 6. april 12-18 12-18 12-18 12-18

Lørdag 7. april 12-18 12-18 12-18 9-15 og 17-23

Søndag 8. april 12-18 9-15 9-15 9-15

Mandag 9. april 9-15 9-15 9-15

Tilmelding

Tilmelding gennem egen klub til:

Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs Vej 27,
9000 Aalborg. Tlf. 98 12 58 42.

Eller på email: tilmelding@skak-dm.dk

Eller på hjemmesiden skak-dm.dk/2007/

Indskud sendes til Spar Nord,
reg.nr. 9342, konto 217 57 44 587.
Reference: Navn + fødselsdato.

Tilmeldinger skal være modtaget senest mandag
den 19. marts 2007.

Ved tilmelding efter denne dato kan tillægges et
beløb på 100 kr., hvis tilmeldingen godkendes.

Bemærk at pladshensyn på spillestedet kan gøre
det nødvendigt at sætte en begrænsning på antallet
af deltagere.

Der spilles i røgfri lokaler.

Velkommen til Aalborg
og Hotel Hvide Hus i påsken 2007.

På Aalborg Skakforenings vegne
Bjarne Sønderstrup

På Dansk Skak Unions vegne
Erik Søbjerg

Følg med på turneringens hjemmeside:

skak-dm.dk/2007/
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Viking Cup

i Frederikssund  H

25/2. – Frederikssund Skakklub af-
holder for 28. gang Viking Cup. Det
sker søndag d. 25. februar 2007 på
Elværket, Ved Kirken 6, Frederiks-
sund. – Pga. et sponsorat fra Top-
danmark kan vi i år garantere en 1.
præmie i Mesterklassen på minimum
3000 kr.! – Turneringsform: 6 runder
Monrad. – Betænkningstid: 30 min
pr. spiller pr. parti. – Klasseinddeling:
Mesterklasse fri tilmelding, 1. klasse
max 1899, 2. klasse maks. 1699, 3.
klasse maks. 1499. Samtidigt afhol-
des en juniorturnering, som er en del
af 8. HK’s Junior Grand Prix. – Ind-
skud: Mesterklasse: 120 kr., Basisk-
lasse: 100 kr., Junior-GP: 20 kr. –
Eftertilmelding 20 kr. ekstra. – Præ-
mier: Hele indskuddet anvendes til
præmier. I Mesterklassen garanteres
en 1. præmie på minimum 3000 kr. –
Varighed: Start kl. 9.00, slut ca. kl.
17.30 – Tilmelding: Senest fredag d.
23. februar til Thomas Larsen, email:

Formand@FrederikssundSkakklub.dk,
tlf. 30 27 57 93. Oplys venligst ved
tilmeldingen: navn, klub, rating og
ønsket klasse. Se også hjemmesiden
www.FrederikssundSkakklub.dk.

Kolding

Bymesterskab 2007  K

9/3 - 11/3. – Nyhed: Nu som weekend-
turnering! – Skakklubben Springeren
indbyder til 5 runders koordineret
turnering. – Spilledage/tidspunkt:
Fredag den 9. marts kl. 19.00-24.00.
Lørdag den 10. marts kl. 10.00-15.00
og 16.00-21.00. Søndag den 11. marts
kl. 10.00-15.00 og 16.00-21.00. –
Spillested: Munkevængetskole Blok
H. – Grupper: Der spilles i 6-mands
grupper sidste gruppe evt. som Mon-
rad. – Betænkningstid: 40 træk 2 ti-
mer, derefter ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Der spilles efter
FIDE’s regler for skak. – Indskud:
Seniorer 150 kr., juniorer og pensio-
nister 125 kr. – Præmier: Mesterklas-
sen: 1. præmie 1000 kr. samt vandre-
pokal og titlen Kolding Bymester,
2. præmie 600 kr. Øvrige grupper:
1. præmie 600 kr., 2. præmie 400 kr.
– Gode og billige overnatningsmu-
ligheder nær spillestedet, se links på
www.skakklubbenspringeren.dk. –
Parkering lige ud for spillestedet.
Gode tog og busforbindelser! – Ryge-
og mobilforbud på spillestedet. –
Kantine: Kaffe, vand, øl, brød m.m. –
Tilmelding med navn, fødselsdato,
rating og tlf.nr. senest 4. marts 2007
til Svend Hansen, tlf. 75 53 46 08,
eller Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76
36, email: r.ebbesen@stofanet.dk,
eller Lars P.Hansen, tlf. 75 52 36 34.
Online tilmelding også muligt på
www.skakklubbenspringeren.dk. –
Vel mødt i Kolding, byen der byder
på mange oplevelser.

Hvidovre

Åbne Mesterskab 2007  K

27/3 - 8/5. – Hvidovre Skakklub ind-
byder til 5-runders EMT-turnering i
klubhuset kl. 19.30-23.30 tirsdagene
den 27. marts, 10., 17., og 24. april
samt 8. maj. – Der spilles i maks. fire
6-mands grupper, indplacering efter
rating. – Indskud kr. 120. Turnerin-
gen bliver Elo-ratet, såfremt betingel-
serne herfor er til stede. Yderligere
oplysninger om turneringsregler,
starttidspunkt og præmier mv. på
www.hvidovre-skakklub.dk. – Til-

melding senest d. 22. marts til Bjarne
Håkansson, tlf. 20 32 45 71, email:
formand@hvidovre-skakklub.dk.

Ribe Weekend

EMT 2007  K

13/4 - 15/4. – Ribe Skakklub invite-
rer hermed til 5-runders weekend-
turnering i dagene 13-14-15. april
2007 umiddelbart efter DM. Turne-
ringen er traditionelt meget stærkt
besat med en ren IM-gruppe på top-
pen. 90 deltagere i 2006, hvilket er
det maksimale deltagerantal. Elo-
rates. – Hurtigt tilmeldte GM/IM kan
påregne hotel. – Klasser: Der spilles
i 6-mands grupper. Nederste gruppe
evt. Monrad. – Tid: Fredag kl. 19-24,
lørdag kl. 10-15 og 16-21, søndag kl.
9-14 og 15-20. – Sted: Bispegades
Skole, midt i Ribe. – Spillelokalerne
er røgfri. Der kan ryges på gangene.
– Betænkning: 40 træk i 2 timer + ½
time til resten. – Indskud: 150 kr. GM/
IM/FM betaler ikke indskud. – Præ-
mier: M1: 4000/1000 kr., M2: 1000/
500 kr. Øvrige grupper 500/200. –
Tilmelding: Jørgen Nielsen, Dag-
marsgade 14, 6760 Ribe, email:
Formanden@ribe-skak-klub.dk, tlf.
75 42 31 15, senest 7. april. – Prøv
konkurrencen og følg tilmeldingen på
www.ribe-skak-klub.dk.

Husk også ...

Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Skive God Weekend
19/1 - 21/1
Evans 2007
20/1
Esbjergmesterskabet
20/1 - 4/2
Skakmølle EMT, mandage
22/1 - 26/2
Ringkøbing Amt / Plus Office
22/1 - 2/4
Nordfalster EMT
23/1 - 17/4
Kjellerup Skakklub EMT
26/1 - 2/3
Skakmølle EMT, weekend
2/2 - 18/2
Den 27. Holbergturnering
11/1 - 17/2
ÅM 2007
15/2 - 18/2
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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

Turneringslederkursus

Fire lektioner,
pr. brev eller mail.

Kursusafgift 100 kr.

turneringslederkursus@skak.dk

§§



De smukke lokaler i Hotel Hvide Hus i Køge er
endnu en gang rammerne for et af Køge Skakklubs
arrangementer.
Lørdag den 10. og søndag den 11. februar bliver to
spændende dage med maraton-hurtigskak samt for
nogle en lidt anderledes oplevelse end normalt.
Skakspillerne, som deltager i skakturneringen, får
mulighed lørdag aften for at spille poker.
Vi mødes til indcheckning og opvarmning lørdag
kl. 10.00, efterfulgt af 1. runde kl. 11.00. Skak-
turneringen afvikles efter schweizersystemet med
5 runder lørdag og 7 runder søndag. Lørdagens
skakresultater vil udløse gavepræmier. Den samlede
skakturnering vil udløse pengepræmier.
Lørdag aften kl. 18.00  serverer Hotel Hvide Hus en
særlig jubilæumsmenu, som kan bestilles på
hotellets hjemmeside. Som den perfekte afslutning
på lørdagens arrangement slutter vi kl. 20.00 af med
at spille poker, Texas hold’em, No limit.

Skak:

Der spilles 12 runder hurtigskak efter schweizer-
systemet med en ½ times betænkningstid til hver
spiller og efter FIDE’s regler for hurtigskak. Der
spilles i én stor gruppe, der fordeles i præmie-
grupper efter rating i forhold til antal deltagere.
Der forventes 20 spillere i hver ratinggruppe.
Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre dette.

Præmier:

Ved 20 spillere vil præmierne være:

1. præmie kr. 2.500
2. præmie kr. 1.250
3. præmie kr.    500

Præmiebeløbet vil blive hævet i takt med
sponsorstøtte til turneringen.

Poker:

Der vil være lidt undervisning inden pokerturnerin-
gen. Der vil blive lagt et regelsæt ud til hvert bord.
Kun skakspillere, der er registreret i Dansk Skak
Unions medlems- og ratingkartotek, og som deltager
i skakturneringen, kan spille med ved pokerbordene.

Indskud:

Skak: 12 runder hurtigskak kr. 250,-
Poker: kr. 50,- i startgebyr og kr. 50,- i fee med
mulighed for gen køb a kr. 50,- indtil kl. 22.00,
hvorefter der spilles til finale.

Program:

Lørdag 10. feb.

11.00 1. runde
12.10 2. runde
13.20 3. runde
14.30 4. runde
15.40 5. runde
18.00 Jubilæumsmiddag

(forudbestilt)
20.00 Undervisning

i poker
20.30 Texas hold’em
24.00 Slut

Tilmelding:

Tilmelding sker til Køge Skakklub ved at sende en
mail til e-carlsen@oncable.dk eller fs@stuhrevent.dk
senest 1. februar 2007 med tydeligt navn, rating og
klubnavn. Senere tilmelding koster dobbelt indskud.
Arrangøren forbeholder sig ret til at afvise for sent
tilmeldte. Indskud betales før 1. runde.

SKAK OG POKER

Søndag 11. feb.

09.00 1. runde
10.10 2. runde
11.20 3. runde
12.30 4. runde
13.40 5. runde
14.50 6. runde
16.00 7. runde
17.00 Præmie-

overræk-
kelse

Køge Skakklub indbyder til spændende weekend på ...

Hotel Hvide Hus tilbyder
Jubilæumsmenu ... kr. 295,-

Overnatning:
Dobbeltværelse ... kr. 850,-
Enkeltværelse ...... kr. 725,-

Hotel Hvide Hus i Køge, 10-11. februar 2007
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(Niels Høeg): d5xe6 e.p.†, e7-e5, d4-
d5†. Eller i normal skak fra den stil-
ling, der opstår efter retraktionen:
1. d4-d5† e7-e5 2. d5xe6 e.p.†.

(Jan Mortensen): Kb2-a2, a2-a1L†!
Og i normal skak fra den fremkomne
stilling:
1... a2-a1† 2. Kb2-a2.

Løsning på
retraktionsopgaverne side 25:



Afsender:
Schultz Portoservice

Postboks 9490
9490 Pandrup.

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

 • Åbent Man - Fre 11-17 • Telefon 63 44 00 13
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Skakbøger på udsalg...
101 Chess Endgame Tips
Af Steve Giddins, Gambit Publications 2007,
112 sider. Normalpris 159,-  Nu 139,-

Årets første nyhed er en slutspilsbog! Bogen er
dejligt let tilgængelig - man behøver ikke bræt og
brikker - de 101 situationer er vel illustrerede med
diagrammer. (Læs den i toget eller hos sviger-
mor)!

Dangerous Weapons:
The Nimzo-Indian
Af John Emms, Richard Palliser og Chris Ward,
Everyman Chess 2006, 272 sider.
Normalpris 189,-  Nu 169,-

Forfatterne viser her en række nye måder at spille
Nimzoindisk på. Væk med de mest fortærskede
hovedvarianter, og frem med ‘giftige bivarianter’
eller fejlagtigt kasserede varianter. På denne
måde får begge sider et frisk arsenal af ‘farlige våben’
– uden at skulle lære helt nye åbningssystemer.

Creative Chess
Opening Preparations
Af V. Eingorn, Gambit Publications 2006,
160 sider. Normalpris 199,-  Nu 169,-

Eingorn betragtes som lidt af en foregangsmand
inden for åbningsspillet. Han har introduceret
mange nye koncepter og udviklet adskillige
hovedvarianter i løbet af karrieren. Med bogen
forsøger han at illustrere, hvorledes man skal
eksperimentere med åbningerne, hvis man ønsker
at udvikle sin egen stil.

Winning Chess Tactics
& Winning Chess Strategies
Af IGM Yasser Seirawan og IM Jeremy Silman,
Everyman Chess.
Normalpris samlet 438,-  Nu 298,-

Dette er blot et af de mange fine tilbud, du kan
finde under udsalget. En af verdens bedste
skakpædagoger giver her sine opskrifter på
hvorledes man håndterer strategi og taktik, hvis man vil
vinde. Udgivet første gang 2003, genoptrykt 2005.

Udsalget
Disse og mange andre gode udsalgstilbud gælder måneden
ud, eller så længe lager haves, uanset om du
bestiller via netbutikken eller telefonisk. Og husk nu,
der er ikke krav om at bruge kreditkort i netbutikken
– den håndterer alle vore betalingsformer!


