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Forsiden: Magnus Carlsen besejrer Topalov i Morelia/Linares. (Foto: Cathy Rogers).
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Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

Det forestående delegeretmøde i Aalborg skal, som tidligere nævnt på dette
sted i bladet, tage stilling til Hovedbestyrelsens forslag om nye medlems-
former i Dansk Skak Union.

Net-medlemmer, som ny medlemsgruppe, må forventes at blive et bredt
spektrum af de skakinteresserede danskere. En stor gruppe af potentielle
net-medlemmer er sandsynligvis tidligere aktive skakspillere, som nu får
en ny chance for at spille skak på deres egne præmisser. Men det er næppe
forkert at skønne, at der især vil kunne tiltrækkes børn og unge, som jo i
særlig grad er aktive på Internettet.

Dette er netop et af de væsentligste og mest perspektivrige aspekter ved den
kommende skakserver. Dens muligheder er vidtrækkende i forhold til at
tiltrække og fastholde børn og unge som aktive deltagere i det organiserede
skakliv. Ser man på aldersfordelingen i Unionen, er det åbenlyst, at vi i en
årrække har lidt under manglende tilgang af børn og unge. Der er mange
sandsynlige forklaringer på dette, men med skakserveren får vi endelig igen
et tilbud, der er i pagt med ‘tidsånden’.

I en tid hvor politikere og andre meningsdannere diskuterer moderne
computerspils positive og ikke mindst negative effekter for børn og unges
udvikling, er det en stor styrke for skakspillet, med dets velkendte status
som et klassisk og udviklende spil, at vi også på Internettet kan fremstå som
det gode og sunde alternativ til de volds- eller ludomani-ansporende spil.

Vi har en vigtig opgave i fortsat at synliggøre skakspillets positive effekter
på børn og unges udvikling, og kan i den forbindelse til en vis grad tage ved
lære af Dansk Skole Skaks vellykkede lobbyarbejde forud for deres opta-
gelse i Dansk Ungdoms Fællesråd på netop dette emne. Ligeledes evner
man i en lang række andre europæiske lande at gøre fremskridt ved at satse
på børne- og ungdomsskakken.

Det er allerede i alderen fra ca. 10 år og opad, at skoleskakken begynder at
miste sit greb i de unge skakspillere. Derfor er det helt naturligt, at vi i
Dansk Skak Union gør en særlig indsats for at tiltrække unge skakinteres-
serede i netop den aldersgruppe, hvor de allerede færdes hjemmevant på
Internettet, og samtidig har alderen til at kunne begynde at deltage i
skakklubbernes aktiviteter.

Der er ingen tvivl om, at en målrettet juniorindsats på Internettet og fokus
på at indrette skakklubberne mere efter de unges behov og ønsker, er et
centralt element i at skabe fremgang for Dansk Skak Union.

Erik Søbjerg

Et vigtigt træk
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Robert Falborg

Robert Falborg, en af dansk skaks
grand old men, døde den 23. februar
80 år gammel.

Robert blev født en sommerdag i
1926 i Åbybro i Nordjylland. Det
var en kvik dreng, der voksede op i
den børnerige smedemesterfamilie.
Han lærte at spille skak og fodbold.
Det med skak optog ham mest. Han
blev hurtigt en skrap juniorspiller,
og han deltog som 16-årig i sin før-
ste påsketurnering i DSU.

Efter realeksamen i 1942 kom han
på gymnasiet i Ålborg. I de sidste
par krigsår havde han lidt svært ved
at holde sig vågen i timerne, fordi
han havde vigtigere opgaver i mod-
standsbevægelsen om natten. Med
en studentereksamen i rygsækken
tog han til København, hvor han ind-
skrev sig på det teologiske fakultet.
Snart blev Robert også gift og fik
barn. Så måtte han arbejde og tjene
penge. Han fik job som betjent i
slotsstyrelsen og oprettede allerede i
1948 en skakklub dér. Han valgte
ikke at gå til den afsluttende teologi-

ske eksamen, har han fortalt. Han
ville ikke være præst. I stedet blev
han en central skikkelse i dansk skak.

Som slotsbetjent havde Robert
mange spændende arbejdspladser.

Radiohuset, Udenrigsministeriet
og Christiansborg, som han gerne
har fortalt anekdoter fra. Og så har
han næsten prøvet at været konge. I
hvert fald var han stand-in for Fre-
derik IX. Han sad for bordenden i
rigsrådssalen, da maleren August
Tørsleff malede sit grundlovsbillede
i 1953. Han fik i øvrigt 20 kr. i ho-
norar for at sidde i landets højeste
råd. Selv sagde Robert, at han blev
konge, fordi han var den højeste
blandt kollegerne.

Sammen med familien flyttede
han til Sorø i 1957, og i mange år
arbejdede på Sorø Akademi.

Den skakorganisatorisk karriere
kulminerede med kassererposten i
DSU 1966-76. Dengang var der kun
tre mand i forretningsudvalget, og
daværende formand Ole Schøller
Larsen har ofte berettet om, hvordan
Robert hjalp DSU gennem en tid
med svag likviditet ved at lægge ud
af egen lomme. Kontingentforhøjel-
ser var han ikke meget for. Schøller
Larsen illustrerer omfanget af Ro-
berts arbejdsindsats ved at fortælle,
at hans energi bragte ham på kant
med postvæsenet i Sorø, fordi han
jævnligt fyldte postkassen uden for
Sorø Akademi til randen og derfor
fik en henstilling om at fordele sin
post på flere postkasser. Det var før
IT blev opfundet!

For sin indsats i dansk skak blev
Robert i 1976 udnævnt til æres-
medlem af DSU.

Ved siden af det landsorganisa-
toriske arbejde har Robert arrange-
ret utallige turneringer – foruden
dem, han selv har deltaget i.

I 1984 blev han pensioneret og
slog sig ned i Strib. Der var netop
oprettet en skoleskakklub. Det var
lige noget for pensionisten at være
med til. Han tog snart initiativet til
også at oprette en skakklub, og Ro-
bert blev en afgørende drivkraft i de
omfattende skakaktiviteter i Strib.

Ikke mindst skoleskak har altid
haft Roberts store interesse. Han var
en tålmodig og støttende læremester.

Han elskede at lære børnene sin
angrebsfavorit: De ska’ ha’ nogle
bønder i hovedet. Og børnenes
umiddelbarhed, når en f.eks. kunne
finde på at spørge: Hvorfor er du så
gammel?

Robert fik mange gode år i Strib,
hvor han også fik gode venner, som
har nydt godt af hans omsorg og
hjælpsomhed.

Det kendetegnede Robert, at han
altid var en ukuelig optimist. Til sidst
måtte han dog give op over for sin
kræftsygdom. Men vi kan glæde os
over, at han var rimelig frisk til det
sidste. Så sent om ti dage før sin død,
mødte den gamle læremester op til
skoleskaktimerne.

Æret være Robert Falborgs minde.

Poul Christensen

Skakligaen

DM for hold afgøres 24.-25. marts,
mens Skakbladet er på vej gennem
trykkemaskinerne. I 7. runde vandt
Helsinge 5-3 over Jetsmark, mens
Skolerne tog et halvt point mere mod
SK 1968 og dermed indhentede de
seksdobbelte danmarksmestre før de
sidste matcher. Helsinge møder i
8. runde Aalborg, mens Skolerne
møder Helsingør, næppe matcher

der skaber den store afstand mellem
de to hold, og dermed er der lagt op
til et indbyrdes opgør, som  med sik-
kerhed havde placeret DM, hvis det
ikke var for Brønshøjs program i
8. og 9. runde mod SK 1968 og Nør-
resundby, matcher der kan indbringe
så mange point, at et tæt opgør mel-
lem Skolerne og Helsinge kan snyde
begge hold for DM-guldet.

brætp. mp.
1. Helsinge 36 13
2. Skolerne 36 12
3. Brønshøj 33½ 10
4. K 41 30½ 8
5. Aalborg 27 7
6. Jetsmark 25½ 5
7. Nordkalotten 24 6
8. SK 1968 24 4
9. Helsingør 23½ 2

10. Nørresundby 20 3
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Grænseløs skakundervisning

GM Henrik Danielsen, som man altså må rejse til Island for at møde
over brættet, har bidraget til skakundervisning så forskellige steder
som Grønland og Namibia. For at sikre børn og voksne adgang til
grænseløs skak har han etableret en hjemmeside med skak til alle. Her
samler han skakvideoer, som gratis kan hentes end fra Nettet, og hvis
nogen har lyst til at bidrage til udvalget, som omfatter mange sprog,
siger Henrik Danielsen tak. Udvalget er allerede stort med noget for
enhver smag og spillestyrke, og som han selv siger det med sin karak-
teriske nordiske bramfrihed: 'Ideen er selvfølgelig kanon. Beskeden-
hed er en dyd, men man kommer længere uden!'

Magnus Carlsen toer
i Morelia/Linares

Norges 16-årige supertalent Magnus
Carlsen tog endnu et stort skridt frem
ved at besætte andenpladsen efter
Viswanathan Anand i den stjerne-
besatte Morelia/Linares. I sine før-
ste optrædender i skakkens klassi-
kere har det knebet for nordmanden
at vinde partier, men nu i Mexico/
Spanien besejrede han Ivanchuk
2-0, samt Topalov og Morozevich
1½-½, og tabte kun et enkelt parti til
Leko og to partier til Anand, hvilket
var afgørende i denne slutstilling:

1. Anand 8½, 2-3. Morozevich og
Carlsen 7½, 4-5. Aronian og Svidler
7, 6. Ivanchuk 6½, 7-8. Topalov og
Leko 6.

Bent Larsen skriver om turnerin-
gen i Skakbladet nr. 4.

www. soloajedrez.com/

Thorbjørn Bromann
udnævnt til IM

Verdensskakforbundet FIDE har
meddelt Dansk Skak Union, at Thor-
bjørn Bromann er udnævnt til Inter-
national Mester. IM-titlen er baseret
på tre del-normer: Tåstrups 30 års
jubilæumsturnering 2002 (nr. 3 med
6½ point af 9). Gausdal 2003 (nr. 1
i lukket IM-turnering med 7½ point
af 11). Europa Cup 2006 i Østrig,
(4½ point af 7 på 2. brættet for Brøns-
høj Skakforening). FIDEs' sidste
krav, mindst 2400 i rating, opfyldte
Thorbjørn Bromann allerede i Tjek-
kiet i april 2006 og igen i november
2006.

Thorbjørn Bromann har i øvrigt
som eneste nuværende dansker del-
taget i den stærktbesatte islandske
holdturnering. Hans hold, Skákfélag
Akureyrar, endte på 4. pladsen, og
Thorbjørn Bromann scorede 5 point
af 7 med sejre over bl.a. GM Igor-
Alexandre Nataf (2586) og GM A.
Kveinys (2544) samt remis mod GM
Hannes Stefansson (2576). Henrik
Danielsen, som nu er blevet islæn-
ding, spillede med i finalen for Vest-
mannaeyja, men holdet tabte den
afgørende sidste runde med 6-2 til
Hellir, og måtte nøjes med sølvme-
daljerne.

www. skaksamband.is

Foto: tr

www. videochess.net/

First Saturday i Ungarn
– og måske last

IM Kim Pilgaard deltog i februar-
udgaven af First Saturday i Buda-
pest, hvor mange danskere har hen-
tet, rating, titel-normer og gode skak-
oplevelser. De månedlige turnerin-
ger er imidlertid nu truet af afgifter
og en ny virksomhedsskat, så hvis
man har overvejet at deltage i First
Saturday bør man gøre alvor af det.
For sin egen skyld og for turnerin-
gen, som med øget deltagelse måske
kan fortsætte.

Slutstillingen i GM-turneringen:
1. Gellert Papp (Ungarn) 7½, 2-4.

GM Dragan Kosic (Montenegro),
GM Zoltan Varga (Ungarn), IM Kim
Pilgaard (Danmark) 6, i alt 11 delta-
gere, alle-mod-alle.

Se mulighederne på Nettet:

www. sfirstsaturday.hu



regnskab regnskab budget budget
2006 2005 2007 2006

Indtægter
Kontingentindtægt 1.823.313 1.933.792 1.795.100 1.886.700
Ratingafgift 150.990 146.020 150.000 150.000

Medlemsbidrag i alt 1.974.303 2.079.812 1.945.100 2.036.700

Tilskud DTF 150.000 147.726 155.000 140.000

Tilskud fra fonde 24.561 39.580 27.700 27.700
Sponsorindtægter 5.250 125.000 20.000 0
Andre indtægter 0 0 0 0

Indtægter i alt 2.154.113 2.392.118 2.147.800 2.204.400

Udgifter
Skakaktiviteter 528.386 513.241 550.465 655.900
Informationsaktiviteter 957.050 970.059 1.052.000 1.067.500
Medlemsservice 85.117 109.028 90.000 90.000
Administration 82.800 79.877 86.000 105.000
Lederudgifter 145.740 98.353 115.500 110.000
Vækstaktiviteter 167.988 474.793 350.000 350.000
Diverse 4.901 -3.575 0 0

Udgifter i alt 1.971.981 2.241.776 2.243.965 2.378.400

Overskud / (-underskud)
før renter 182.133 150.342 -96.165 -174.000

Renteindtægter / (-udgifter)
Renter m.v. af anlægsaktiver 34.356 94.818 77.000 77.000
Renter og gebyrer driftskonti -10.292 -15.591 -7.800 -7.800

Renter i alt 24.064 79.227 69.200 69.200

Over- / (-underskud )
efter renter 206.197 229.569 -26.965 -104.80

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål 17.500 17.500 17.500 17.550
Overført til næste år 188.697 212.069 -59.465 -122.350

Resultatdisponering i alt 206.197 229.569 -41.965 -104.800

Resultatopgørelse

Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 med budget for 2007

Fordeling af udgifter
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regnskab regnskab
2006 2005

Aktiver
Likvide midler 786.456 330.076
Udlæg og forskud 3.000 6.170
Debitorer 257.677 341.574
Mellemregninger 6.833 9.258

Omsætningsaktiver i alt 1.057.001 687.078

Obligationer, afkastkonto m.v. 1.939.138 1.956.749
Anparter i Dansk Skaksalg ApS 309.174 357.207

Anlægsaktiver i alt 2.248.312 2.313.956

Aktiver i alt 3.305.313 3.001.034

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn. 458.160 390.683
Feriepengeforpligtelse 36.665 36.665
Løn 71.273 42.851
Offentlige kreditorer 17.481 15.298

Gæld i alt 583.579 485.496

Egenkapital
Overført til næste år 2.259.045 2.070.348
Henlagt til særlige formål 462.689 445.189

Egenkapital i alt 2.721.734 2.515.537

Passiver i alt 3.305.313 3.001.034

Balance pr. 31. dec. Kassererens beretning

Det fuldstændige regnskab med specifikationer kan ses
og downloades på Dansk Skak Unions hjemmeside:

Årets resultat
Årets resultat er et overskud på
188.697 kr., som overføres til den
frie egenkapital. Overskuddet frem-
kommer ved et overskud på 206.197
kr. efter renter, hvoraf netto 17.500
kr. henlægges til internationale tur-
neringer.

Kommentarer
til indtægtsposter
Kontingentindtægten er påvirket ne-
gativt af, at det gennemsnitlige med-
lemstal i 2006 i forhold til 2005 er
faldet fra 5.913 til 5.578.

Kommentarer
til udgiftsposter
Udgiften til HB-møder har i 2006
overskredet budgettet med ca.
35.000 kr. på grund af 2 ekstraordi-
nære møder i forbindelse med ind-
gåelse af kontrak om udvikling af en
spilserver.
Da FU havde forventet at anvende
vækstkontomidlerne for 2006 til
medfinansiering af spilserveren, har
udskydelsen af udviklingen af denne
medført, at der er anvendt omkring
180.000 kr. mindre på vækstkonto-
aktiviteter end budgetteret.

Kommentarer
til aktiver og passiver
Nedlæggelsen af diverse formåls-
bestemte henlæggelser er indarbej-
det og sammenlingningstallene for
tidligere år er rettet til. Anparterne i
Dansk Skaksalg er optaget til den
indre værdi i Skaksalget pr. 31. de-
cember 2005.

Kommentarer til budget
I 2007 er budgetteret med et samlet
underskud på 41.965 kr. på den or-
dinære drift. Hertil skal lægges ud-
gifterne til etablering af spilserver.

Næstved, den 25. februar 2007

Henrik Knudsen,
Kassererwww. dsu.dk

Svend Hamanns juniorfond

2006 2005

Bunden kapital Realkredit DK 22.567 33.778
Fri kapital - bankindestående 83.994 72.107
Mellemregning DSU -15.250 -15.250
Netto kapital i alt 91.311 90.635

Tidligere danmarksmester Svend Hamann done-
rede ved Dansk Skak Unions 100 års jubilæum i
2003 en sum på 100.000 kr. til en ny fond med det
formål at støtte rejse- og træningsaktiviteter for
juniorer. Ansøgninger om støtte kan stiles til
Dansk Skak Unions formand.



Stormestermødet i blindskak

på sydfynske Hvedholm Slot

viste skak som ægte

tankesport.

Det var over midnat, natten til den
21. januar, og jeg var gået i seng, så
det var på min kærestes Messenger
beskeden dukkede op: - Er Steffen
klar til blindt?

Det var Peter Heine Nielsen, der
spurgte fra et hotelværelse i Wijk aan
Zee, hvor han tog et lille afbræk i
hjælpen til Magnus Carlsens forbe-
redelser under den stærke Corus-tur-
nering. Nielsen og Carlsen var begge
allerede sikre deltagere i Faaborg-
Midtfyn Cup, dertil Emanuel Berg

fra Sverige, og så var Curt Hansen
oprindeligt den fjerde deltager.

Det havde allerede været annon-
ceret som ‘Nordens fire topnavne...’,
bl.a. på www.dsu.dk, og med lidt god
vilje havde det også været det, for
kun Tomi Nybäck fra Finland og
Johann Hjartarson fra Island, der er
mere eller mindre inaktiv, rokker ved
det billede.

Men Curt havde netop meldt fra,
og adgangsbilletten til det lukrative
felt gik dermed til mig. Med place-

Magnus Carlsen

overlegen i blindskak

ringen på det smukke Hvedholm Slot
ved Faaborg og det ikke ubetyde-
lige engagement fra Sport Event Fyn
var det et krav, at en af deltagerne
skulle være fynbo.

Men blindskak – mod topnavne
som de øvrige tre – gav mig på for-
hånd lidt bekymringer. Jeg prøvede
at søge opmuntring i wn historie,
Peter Heine havde fortalt: Han havde
sidste år ytret lignende bekymringer
over for Anand, da han skulle del-
tage i den fornemme Amber-turne-

Foto: tr

8 2007 /3/72

Af Steffen Pedersen

Faaborg-Midtfyn Cup 2007 1 2 3 4 5 6 pts. plac.

1. Peter Heine Nielsen 2651
4

0 1
2 3

1 ½
3 2

1 ½
4

4 1-2

2. Steffen Pedersen 2516
3

0
1

0 1
4 4

0 0
1

1
3

2 3-4

3. Emanuel Berg 2586 1
2 4

0 0
1 1

½ ½
4 2

0 2 3-4

4. Magnus Carlsen 2690 1
1

1
3 2

0 1
2 3

½
1

½ 4 1-2

Faaborg-Midtfyn Cup:
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ring i Monaco, hvortil den indiske
verdensstjerne blot havde svaret no-
get i stil med: – Du skal ikke være
nervøs, vi andre sætter også brikker
i slag og overser en masse.

Forberedelse og bekymringer
Jeg var nu også bekymret for, om
jeg overhovedet kunne gennemføre
et parti, så som forberedelse prøvede
jeg selvfølgelig et par partier mod
computeren. Jeg var blevet advaret
om, at det nok ikke ville være nogen
positiv oplevelse, så optimismen steg
med raketfart efter det første parti,
som jeg godt nok tabte, men havde
været meget tæt på at vinde. De næ-
ste partier gik ikke nær så godt, og
da jeg ikke kunne holde 20 træk,
droppede jeg det igen.

Arrangementet
Som det var tilfældet ved sidste års
Fibertex Cup i Aalborg, var det
Svend Novrup, som var initiativta-
ger og hovedmand bag arrangemen-
tet, og jeg sagde da også straks ja, da
han spurgte mere formelt.

Det hele kom i stand på meget kort
tid. Carlsen havde i midten af de-
cember måned henvendt sig til
Novrup og spurgt til, om der blev et
blindskak-arrangement igen. Hvor
det sidste år var Peter Heine, der
skulle trænes til Amber-turneringen,
så var det nu Carlsen, der godt kunne
bruge lignende opvarmning. Og
muligheden for igen at få det norske
kæmpetalent til Danmark ville
Novrup ikke lade gå fra sig.

Hvedholm Slot gjorde det muligt
sammen med støtte fra ikke mindst
Sport Event Fyn og Faaborg Midt-
fyn Cup at få en fantastisk ramme

om turneringen. Men de sidste de-
taljer faldt først på plads få dage in-
den starten fredag den 2. februar.

Som sædvanlig, når det er Nov-
rup, der står bag, blev der kræset for
både spillere og tilskuere. Og Faa-
borg-Midtfyn Cup blev endnu et
bevis på, at skak kan præsenteres
både stort og flot.

Blot var det ærgerligt, at der ikke
var lidt flere, som havde fundet vej
til det sydfynske – også selv om det
hele selvfølgelig blev fulgt live af
tusindvis besøgende på internettet.

De, der havde taget turen til Faa-
borg, blev underholdt af Jørn Sloth,
som med humør og indsigtsfulde
kommentarer guidede tilskuere gen-
nem partierne, inden spillerne bag-
efter selv uddybede deres tanker.

I gang
1. runde af turneringen bekræftede
desværre kun de bange anelser, jeg
havde haft inden:

Steffen Pedersen
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Emanuel Berg

22. Sd2 Sg5?! 23. Th5 Lc6?? 24. Txg5

1-0

Jeg var lidt usikker på, hvordan stil-
lingen efter 22... Lc6 23. Sxe4 dxe4
24. Lxe4 skulle bedømmes. Sort har
tabt en bonde men har et fint felt til
springeren på d5. Så var det, jeg op-
dagede 22... Sg5 og den herlige lange
diagonal ned mod Hvids konge på
h1. Men 23... Lc6?? var jo ikke med

– Stod det virkelig sådan? De fire spillere Emanuel Berg, Magnus Carlsen,

Steffen Pedersen og Peter Heine Nielsen 'ser' i kommentatorsalen partierne

for første gang.

Foto: tr

Finaler pts. plac.

Magnus Carlsen 1 1 2 1

Peter Heine Nielsen 0 0 0 2

Emanuel Berg ½ 1 1½ 3

Steffen Pedersen ½ 0 ½ 4

�
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skak, som jeg troede, og da Ema-
nuel blot spillede 24. Txg5 kunne
jeg godt se, at den var gal. Efter at
have sundet mig lidt, gik det op for
mig, at den bonde, der godt nok for-
svandt i min forudgående variantbe-
regning, jo stadig stod på d5, men
resten af diagonalen var fri. En skak
kan man jo altid prøve at give, tænkte
jeg, så jeg forsøgte at flytte den spær-
rende d-bonde frem. Ikke med andet
resultat end et højlydt ‘bip’ og be-
skeden ‘illegal move’ på skærmen.
Hmm... der stod jo også en hvid
bonde på d4! Jeg havde helt klart
mistet orienteringen og opgav.

Turneringsformen
Spillerne var placeret foran hver sin
computer, og partierne gennemfør-
tes med specialsoftware fra det hol-
landske firma AllData.

Alt, hvad spillerne så, var et tomt
bræt, partiets seneste træk samt den
resterende betænkningstid. Træk-
kene blev udført på det tomme bræt
ved klik på først feltet, der flyttes
fra, og derefter feltet, der flyttes til.
Alle partier blev afviklet som hurtig-
skak med 25 minutter til hele partiet
plus tillæg på 20 sekunder pr. udført
træk. For både Emanuel og mig var
det første prøve med denne form for
skak.

Alle skulle vi mødes to gange ind-
byrdes med to runder fredag og fire
runder lørdag, inden der søndag
skulle afvikles endelige placerings-
opgør over to partier mellem hen-
holdsvis nr. 1 og 2 samt 3 og 4.

Første omgang
1. rundes andet opgør stod mellem
de to forhåndsfavoritter, som begge
havde erfaring fra sidste år. De ken-
der hinanden godt fra deres skaklige
samarbejde, og Peter Heine har flere
gange sekunderet Carlsen til turne-
ringer. Derfor var det også kun ven-
skabeligt drilleri, da den danske stor-
mester bemærkede, at Magnus måtte
være den af dem, der i længst tid op
til Faaborg-Midtfyn Cup ikke havde
vundet et parti. Selv om det blev for-
søgt dementeret, var svaret på bræt-
tet det mest overbevisende:

Peter Heine Nielsen
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Magnus Carlsen

27... Dc4 28. Dd7 Dxc3

Et ambitiøst bonderov, der ubarm-
hjertigt bliver straffet.
29. Tac1 Db3 30. Dxa7 cxd4?

Men først dette er for alvor en fejl.
30... Sc6 eller 30... Dd5 var bedre
forsvarstræk.
31. Txc8 Txc8 32. Dd7 Dc3 33. Te7 Dc4

33... Dc1† 34. Kh2 Dh6† 35. Sh4
Tb8 giver ingen ro. Hvid vinder med
36. De6 Dh5 37. Tc7 De8 38. Dg4
g5 39. Df5.
34. Kh2 Sc6 35. Txg7 Td8 36. Dc7 Tc8

37. Dd7 Td8 38. Dg4 Se7 39. Txh7 Dg8

40. Dh4 1-0

I 2. runde vandt Magnus et fint tek-
nisk parti mod Emanuel, og jeg selv

var chanceløs mod Peter Heine. Tur-
neringen skulle dog blive meget
mere spændende, end førstedagen
lagde op til.
Mit eget første point kom nemlig på
et overraskende tidspunkt. Efter i 3.
runde at være blevet udspillet i midt-
spillet tog jeg chancen med et de-
sperat fremstød:

Magnus Carlsen
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Steffen Pedersen

31. e5??

Jeg så ikke andet, end at Hvid taber
materiale. Men faktisk havde Sort på
dette tidspunkt spillet forkert, for
Hvid kan spille 31. Tb2! Sort går
mat, hvis han tager springeren: 31...
Dxd3?? 32. Tb8, og Hvid fastholder
et farligt angreb efter 31... Ta8 32.

Teknikken er på plads, de to spillere Peter Heine Nielsen og Emanuel Berg ligeledes,

og turneirngsleder Martin Stampe Noer kan sætte partiet i gang.

Foto: tr
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Txb1 Dxd3 33. Teb2.
31... Sxd2 32. exf6 Sf1??

Nej, det er ikke med skak! Den hvide
konge havde ganske vist været på
spadseretur fra e1 og helt til h2, men
var i 24. træk vendt tilbage til g1.
33. Dg7† 1-0

Det var Magnus’ eneste svipser i tur-
neringen, og i de resterende partier
viste nordmanden klasse. Det gjorde
Peter Heine også, da han afværgede
et angreb på kongefløjen og slog
kontra mod Emanuel Berg.

Efter at vi alle havde mødt hinan-
den en gang, var stillingen dermed:
1-2. Magnus Carlsen, Peter Heine
Nielsen 2 point, 3-4. Emanuel Berg,
Steffen Pedersen 1 point.

Anden omgang
Runden efter fik Carlsen revanche
mod mig, og et nærmest fejlfrit parti
mellem Nielsen og Berg sluttede re-
mis.

Remis blev det også mellem Berg
og Carlsen i 5. runde i et dramatisk
parti, der krævede vanskelige bereg-
ninger fra begge. Vi kommer ind,
efter at Hvid netop har spillet 21. b5:

Magnus Carlsen
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Emanuel Berg

21... Lxb5 22. Tb1 Lxc4 23. Txb8 Txb8

24. Dxc4 Tb1† 25. Ke2 Txh1 26. Da6

Txh2 27. Dxd6 Txg2 28. c4 Tg6 29. Dd7

h5

29... Tg1 30. c5 Tc1 31. c6 a4 var
endnu bedre, men Magnus har set, at
han klarer sig i de følgende forvik-
linger.
30. c5 h4 31. c6 h3 32. c7 Lxc7

Desværre er 32... h2? 33. cxd8D
Txd8 34. Dxd8† Kh7 lidt for fanta-
stisk, og Hvid vinder med 35. Se7.
33. Se7† Kh7 34. Sxg6 fxg6 35. Dxh3†

Hvid har selvfølgelig ingen chancer
efter 35. Dxc7 h2, da dronningen må
parkeres som blokør på h1.
35... Kg8 36. De6† Tf7 37. De8† Tf8

38. Dxg6 Tf6 39. De8† Kh7 40. Dh5†

Kg8 41. De8† Kh7 42. f3 a4 43. Dxa4

Lb6 44. De8 Ld4 45. Dh5† Kg8 46. Kd3

Tf4 47. Kc4 Tf6 48. Kd5 Tf4 49. Ke6

Tf6† 50. Ke7 Lc5† 51. Kd7 Ld4 52. Ke8

Tf8† 53. Ke7 Tf6 54. Dh3 Tf7† 55. Ke6

Tf6† 56. Kd5 Tf4 57. Dg2 Tf6 58. Dg3

Tf7 59. Dg4 Tf6 60. Dc8† ½-½

Mit eget parti mod Peter Heine kunne
have haft omvendt resultat:

Steffen Pedersen

Peter Heine Nielsen

Dronninggambit / D24

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 dxc4

5. e4 Lb4 6. Lxc4!?

En tvivlsom gambit, men måske
kunne jeg fange stormesteren i no-
get, han ikke kendte så godt. Det var
selvfølgelig naivt, og Peter fortalte
bagefter, at han også havde prøvet

trækket som Hvid i et lynparti mod
van Wely. Fortsættelsen valgte han i
et håb om, at jeg ikke ville finde
Hvids bedste træk, og van Wely var
mod ham sluppet ud af det med et
lidt dårligere tårnslutspil.
6... Sxe4 7. 0-0 Lxc3

Jeg kendte kun 7... Sxc3.
8. bxc3 Sxc3 9. Db3 Sd5 10. La3 Sc6

10... f6 fulgt af Kf7 er måske spil-
bart for Sort. Nu får han problemer.
11. Tfe1 Sce7

11... Sa5 12. Da4† c6 13. Lxd5 Dxd5
14. Te5 er en vigtig pointe. På 12...
Sc6 spiller Hvid 13. Db5.
12. Lxe7!

Ellers konsoliderer Sort stillingen
med c6. De næste træk havde vi selv-
følgelig begge set, og alle er force-
rede.
12... Sxe7 13. d5! exd5 14. Lxd5 0-0

15. Lxf7†! Txf7
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16. Tad1

Desværre et nødvendigt indskud, da
Sort på 16. Sg5 har 16... Dd5 eller
måske endda 16... Sd5.
16... Df8 17. Sg5 Lg4 18. f3 Lh5 19.

Td7??

Præcist hvad, jeg havde overset, står
ikke helt klart. Under alle omstæn-
digheder opdagede jeg for sent, at
springeren på g5 hænger i det føl-
gende. 19. Se6 vinder for Hvid. Pe-
ter ville have forsøgt 19... Dc8 20.
Td8† Dxd8 21. Sxd8 Txd8 22. Txe7
Kf8 med håb om at overleve, hvis
Hvid bytter tårne af og alle bønder
på dronningfløjen forsvinder. Det
vinder nok også, men det nemmeste
er at beholde tårnet med 23. Te5.
19... Sc6 20. Txc7 Dc5† 21. Kh1 Dxg5

22. Dxb7 Txc7 23. Dxa8† Dd8 0-1

Emanuel Berg , angrebsfarlig svensk

stormester, havde blindskak-debut i

Faaborg-Midtfyn Cup.

Foto: tr
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Resultaterne fra 6. runde, Peter Heine
Nielsen - Magnus Carlsen remis og
Steffen Pedersen - Emanuel Berg 1-
0, ændrede ikke den tegning til fina-
lerne, der allerede stod klar inden:
Magnus Carlsen og Peter Heine Niel-
sen skulle spille om førstepladsen,
Emanuel Berg og Steffen Pedersen
om tredjepladsen.

Finaler
I finalen pressede Peter Heine godt
på i første parti, men fandt ikke den
bedste fortsættelse. Magnus slog
kontra og vandt. Dermed var dan-
skeren tvunget i offensiven i andet
parti, men det førte ikke nogen ste-
der, og med knivskarp variantbe-
regning til sidst (se diagrammet ne-
denfor) tog Magnus også her hele
pointet til samlet 2-0 sejr.

Peter Heine Nielsen
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Magnus Carlsen

Sort kan ikke bruge remis til noget,
men stillingen rummer ingen reali-
stiske gevinstmuligheder. Et forsøg
på at få tårnet aktiveret hjalp ikke:
29... Kh7? 30. Te7 Dh1† 31. Kd2 Td8†

32. Ke3 De1†

Sort har maksimalt evig skak, og
Magnus kan sågar være tilfreds med
remis, men han har udset sig et gem-
mested, der sætter hele pointet på
plads.
33. Kf3 Dh1† 34. Kg3 Dg1† 35. Kh4

1-0

I kampen om tredjepladsen var jeg
tæt på at vinde første parti, der endte
i evig skak. Andet parti var spil til ét
mål, og Emanuel Berg var den an-
gribende part.

De endelige slutplaceringer af-
spejlede dermed også det rating-
mæssige forhåndsbillede:

1. Magnus Carlsen, 2. Peter Heine
Nielsen, 3. Emanuel Berg, 4. Stef-
fen Pedersen.

www. dsu.dk/faaborg-midtfyn-cup/

Mens spillerne koncentrerede sig om at indtænke brikkerne på de tomme

skakbrætter kunne publikum ikke kun se partierne men også høre dem

kommenteret af tidligere VM i korrespondanceskak Jørn Sloth. I en af Hvedholms

Slots smukke sale med prismelysekroner og guldbelagte spejle.

Foto: tr
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1. GM Lars Bo Hansen, Nykøbing F, 2582
2. GM Sune Berg Hansen, Helsingør, 2566
3. GM Lars Schandorff, Helsinge, 2540
4. IM Karsten Rasmussen, Skolerne, 2463
5. IM Nicolai V. Pedersen, Aalborg Skf., 2462
6. IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn, 2453
7. IM Jens Kristiansen, Bornholms Sk., 2434
8. IM Kim Pilgaard, Brønshøj., 2431
9. IM Jakob Vang Glud, Jetsmark, 2428

10. GM Carsten Høi, Brønshøj, 2428
11. FM Allan Rasmussen, Jetsmark, 2418
12. IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj, 2410

13. IM Bjarke Sahl, Tåstrup Skf., 2389
14. IM Ole Jakobsen, Solrød Skakklub, 2382
15. FM Mads Boe, Århus Skakklub, 2357
16. FM Casper Dahl Rasmussen, Skolerne, 2357
17. Martin Matthiesen, SK 1968, 2342
18. FM Esben Lund, K41, 2329
19. FM Kåre Kristensen, Nordkalotten, 2324
20. Søren Brautsch, Haderslev Skakklub, 2319
21. Bo Jacobsen, Skolerne, 2307
22. FM Jacob Carstensen, Brønshøj Skf., 2302
23. IM Bjørn Brinck-Claussen, Brønshøj, 2302
24. FM Tim Jaksland, Hillerød, 2300

Landsholdsklassen ved DM, 31/3 - 9/4
på Hotel Hvide Hus  i Ålborg, får 24 del-
tagere, der spiller 9 runder schweizer-
system. Blandt de 24 er der hele 9 tidli-

gere mestre, nemlig foruden seedningens
nr. 1, 2, 3 og 6 også veteranerne Jens Kri-
stiansen, Carsten Høi, Ole Jakobsen, Bo
Jacobsen og Bjørn Brinck-Claussen.
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Midt i februar, hvor de fleste sko-
ler har vinterferie, var vi en min-
dre flok danskere, der havde valgt
at tage til Østrig for at deltage i den
14. udgave af Lienz Open. En
schweizerturnering, der i år fik en
klar ny deltagerrekord på 210 spil-
lere, deraf 7 GM’ere og 10 IM’ere.

Det lidt specielle ved Lienz
Open er, at der bliver arrangeret
en del events, såsom kælkning og
bjergvandring, der alle er gratis for
deltagerne, deres familier, og hvem
der ellers kunne finde på at tage
med til Lienz. Det giver dog na-
turligvis noget ekstra arbejde for
arrangørerne, og bl.a. derfor afhol-
des turneringen kun hvert andet år.

Jeg fulgtes med Mads Svendsen
(Frem Skakklub) på rejsen derned,
og vi delte forresten også et læk-
kert hotelværelse under turnerin-
gen, som de evigt behjælpelige ar-

rangører havde været så venlige at
finde og booke til os. For at gøre
turen så billig som muligt måtte
jeg traske af sted hjemmefra kl. 4
om natten. Planmæssig ankomst i
Lienz var så et par timer før mid-
nat, men fordi et af togene var et
kvarter forsinket, kom rejsen til at
tage ti timer længere, bl.a. med tre
timers ventetid på en lille østrisk
station midt om natten.

Alligevel var der højt humør, da
vi ankom til Lienz om morgenen,
og havde fundet ud af, hvor vi
skulle hen. Det sørgede den friske
luft, sneen og den hyggelige lille
by, samt bjergene der omgav den,
for. Nåja, og så tanken om snart at
ligge i en seng. For undertegnede
var det desuden den første turne-
ring i udlandet i over fem år, og
det har muligvis også løftet humø-
ret en smule.

Alt efter planen
Turneringen må derimod være ble-
vet afholdt, ganske som arrangø-
rerne havde planlagt den, med for-
holdsvis gode spilleforhold, og et
helt acceptabelt støjniveau til trods
for, at næsten alle spillede i den
samme sal. Jeg tror også, der kun
var en enkelt spiller, der måtte lide
den hårde skæbne, som en ringen-
de mobil under partiet medfører.

Der skete generelt heller ikke de
helt store overraskelser i turnerin-
gen, GM Faragos 2250-præstation
er vel umiddelbart det mest op-
sigtsvækkende – indtil man får øje
på 2000-manden Anton Mueller,
der præsterede til en rating på 978.
Man må håbe, han ikke delte væ-
relse med nogen.

Selv fik jeg en udmærket start
på turneringen, hvis man da ser
bort fra, at jeg næsten ikke fik flyt-

Lienz Open
Af Allan Stig Rasmussen

Lienz Open, slutstilling i toppen:

1. GM Ruben Felgaer, Argentina (2556) 8

2. GM Evgeny Postny, Israel (2616) 7½

3. GM Peter Horvath, Ungarn (2451) 7½

4. GM Dusko Pavasovic, Slovenien (2575) 7

5. GM Attila Czebe, Ungarn (2495) 7

6. IM Ilmars Starostits, Letland (2466) 7

7. IM Tadej Sakelsek, Slovenien (2454) 7

8. FM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2389) 7

9. GM Marko Tratar, Slovenien (2478) 6½

10. IM Alexander Belezky, Ukraine (2411) 6½

11. IM Siegfried Baumegger, Østrig (2418) 6½

12. IM Csaba Csiszar, Ungarn (2438) 6½

13. IM Maxim Chetverik, Rusland (2305) 6½

14. Istvan Blasko, Ungarn (2315) 6½

15. Kamel Seba, Algeriet (2255) 6½

16. Johannes Kroell, Østrig (2176) 6½

17. Adam Steiner, Ungarn (2150) 6½

18. Gregor Neff, Østrig (2133) 6½
 ...

33. Mads B. Svendsen, Danmark (2183) 5½

52. Leif Jensen, Danmark (2058)  5½

58. Stefan Wiecker, Danmark (2080)  5

85. Jens Henrichsen, Danmark (2052)  5

177. Torben Kristensen, Danmark (1309)  3

186. Jens Finnerup Madsen, Danmark (1347)  3
 ...

I alt 210 deltagere.

�
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Allan Stig Rasmussen – nr. 4-8 i østrigsk open.
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tet en brik i første runde, indtil uret
virkelig tvang mig til det. Min gamle
skoleskaktræner ville sikkert have
været henrykt over det for 15 år si-
den, men det er jo helt forfærdeligt,
at jeg kan havne i sådan en situation
i dag. Og alligevel sker det gang på
gang...

Andendagen bød på en dobbelt-
runde, og selv om jeg generelt ikke
bryder mig om den slags, hvor prak-
tiske de end kan være, toppede mit
spil vel egentlig den dag. Det første
af partierne forløb således:

Slavko Marjanovic (2035)

Allan Rasmussen (2389)

Modtaget dronninggambit / D27

1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 dxc4 4. e3 e6

5. Lxc4 c5 6. 0-0 a6 7. a4 Sc6 8. Sc3

Le7 9. dxc5 Lxc5

Som i andre lignende varianter er det
sundest først at bytte på d1, hvorfor
jeg da også gjorde det et par runder
senere mod GM A. Czebe. Men
teksttrækket er at foretrække, hvis
hvid f.eks. spiller som i parti-
fortsættelsen. Man kan kalde det for
et lille bluff, men det er ofte godt at
‘spille modstanderen’ fremfor stil-
lingen. Og ud over at have fået ind-
trykket af, at Marjanovic ikke just
var teoristærk, havde jeg i mine
forberedelser også fået stemplet ham
som værende klart bedst i simple stil-
linger (helt i modsætning til Czebe!).
10. Dxd8†

Grunden til, at man normalt bytter
på d1, er varianten 10. De2 Dc7 11.
e4 Sg4 (truer 11... Sd4) 12. g3 efter-
fulgt af Lf4, og hvid har initiativ.
10... Kxd8 11. Td1†

11. e4 er eneste forsøg på at få for-
del.
11... Ke7 12. h3?!

Hvid har åbenbart alligevel tænkt sig
at spille e4, men det hænger dårligt
sammen med den indskudte skak, da
Sg4 nu først skal forhindres. En
bedre plan ville være at spille Ld2,
Tac1 osv., eller Le2, b3 og Lb2.
12... b6 13. e4

Jeg ville stadigvæk foretrække en af
de andre planer, selv om h3 så selv-
følgelig har været rent spild af tid.

13... Sd7

Hvid skal ikke have lov til at spille
e5.
14. Lf4 f6

Stillingen er formentlig lige, men jeg
foretrækker Sort. Det er svært at
finde en god plan for hvid, hvori-
mod sort bare kan lave håndledstræk.
15. Kf1

Starten på en forfejlet plan. Hvid vil
spille Ke2 og Le3, men det er der
ikke tid til. Det var nok bedre f.eks.
at dublere i d-linjen.
15... Lb7

Jeg overvejede at spille 15... g5!? for
at forhindre hvids plan, men da jeg
så, at partifortsættelsen ville give en
lille sort fordel, valgte jeg at vente
med det.
16. Ke2?! Tac8 17. Tac1

17. Le3? er dårligt pga. 17... Lxe3
18. Kxe3 Sb4 fulgt af Sc5.
17... Sde5 18. Sxe5 Sxe5
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19. Lb3

Det ville være en stor strategisk fejl
at spille 19. Lxe5? da sort både får
løberpar og felter i centrum, og der-
ved et vedvarende initiativ.
19... g5! 20. Le3 Lxe3 21. Kxe3 Sc4†

22. Lxc4 Txc4

Det var denne stilling, jeg havde set
frem til at få. Sort har en lille fordel
(af den slags, der nemt bliver stør-
re!), fordi løberen er stærkere end
springeren.
23. Td4 Txd4 24. Kxd4 Td8† 25. Ke3 f5

26. f3 h5

Den skal til h4, så Hvids bønder bli-
ver fastlåst på hvide felter. Jeg brugte
en del tid på 26... f4† 27. Ke2 Td4
men var bange for, st det ville blive
meget svært at vinde, når stillingen

var så lukket.
27. exf5?!

Gør forskellen mellem løberen og
springeren endnu større.
27... exf5 28. Te1?

Det står forkert i e-linjen, eftersom
hvid næppe længere kan holde til en
tårnafbytning. Bedre var 28. a5! for
at komme af med en svaghed.
28... Lc6 29. g3 Kf6 30. Te2(?) Te8†!

31. Kf2 Txe2† 32. Kxe2 Ke5

Hvid har formentlig for mange bøn-
der på løberens farve til, at han kan
holde sammen på stillingen.
33. Ke3 f4† 34. gxf4† gxf4† 35. Kf2

h4 36. b3 a5 37. Se2 Ld7 38. Kg2 Le6

0-1

Eftermiddagslur
4. runde kunne dog være endt som
en ren katastrofe for Deres udsendte.
Jeg er godt nok C-menneske, men
runden startede først kl. 18, og alli-
gevel lå jeg og sov de første 35 mi-
nutter af partiet.

Forklaringen er, at jeg var stået op
kl. 8 af hensyn til den velserverede
morgenmad, og for ikke at blive for
træt under partiet valgte jeg et par
timer inden start at tage mig en lur. I
stedet for at trave på internetcafe med
de unge herrer fra Frem, Stefan
Wiecker og Mads.

Jeg sov åbenbart fra alarmen, men
heldigvis vandt Mads – utroligt nok
– efter blot 6 minutters spil(!), og
han kunne derfor løbe hjem og
vække mig. Jeg fik midlertidigt ‘for-
trængt’, at mit ene knæ var temme-
lig smadret, og nåede frem til bræt-
tet et kvarter før katastrofen ville
være indtruffet. I stedet lykkedes det
at holde en halv mod Czebe. Tak
Mads, tak Mads, tak Mads.

Mads havde ham i øvrigt fuld-
stændig nede i sækken i 3. runde,
men måtte til sidst tage en af to remis-
varianter, der dog viste sig kun at
være en, eftersom den evigskak,
Mads valgte, reelt kun var en ‘2-
skakker’. Øv!

Over IM-kravet
I den afsluttende runde havde en
computer nok skåret mig midt over,
men heldigvis behøver det ikke at

�
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være et problem, når det er menne-
sker, man spiller imod. Det blev til
en sejr, og dermed 7 point af 9, hvil-
ket gav en delt 4. plads (samlet 8.
plads på korrektion), så en del af
omkostningerne blev endda dækket
ind. Samtidig var det et halvt point
over ratingpræstationskravet til IM-
normen, men desværre mødte jeg
kun fire titelholdere, og nu om dage
er kravet min. 50% (hvilket gør de
fleste opens betragteligt mindre at-
traktive, når man er på jagt efter nor-
mer). FIDE har efterfølgende afslået
at give dispensation, så jeg må nøjes
med at notere, at ratingpræstationen
var helt okay.

De andre danskere klarede sig
generelt også pænt, fem (ud af seks)
fik over forventet score! Specielt
Mads var ved at komme højt op, men
kom desværre til at forære en halv
væk i sidste runde. Stefan viste flere
gange potentiale til langt mere end
sit tal, men der skal lige nogle ‘fin-
pudsninger’ til. Det skal nok komme.

Turneringen blev fuldt fortjent
vundet af den utroligt sympatiske
Ruben Felgaer fra Argentina, som
flere danskere måske kan huske fra
sommeren 2002, hvor han gæstede
landet og sejrede i både Aarhus
Chess Summer og Politiken Cup.
Han blev dog fulgt til dørs af den
lige så overbevisende 2’er, Evgeny
Postny, Israel.

Oplevelser
Ud over glæden ved at bo og spille i
herlige omgivelser, var prikken over
i’et på turen helt bestemt de før-
nævnte events. Flere af danskerne
tog med på en kælketur, der ikke
foregik helt som her i landet: Med
bus op på et bjerg, og så ellers kælke
hele vejen ned. Og er man f.eks.
ratingkartoteksfører i Dansk Skak
Union og hedder Leif Jensen, fore-
går det med 110 km/timen og døds-
foragtende flyvehop.

Allerede inden turneringen havde
jeg besluttet mig for at tage med på
bjergvandring, og det levede bestemt
op til alle forventningerne. Det var
kanon at vade rundt med snesko i en
snestorm på toppen af et bjerg, med
fantastiske udsigter!

Til slut vil jeg vise mit andet parti
fra dobbeltrunden. Også helt uden
fyrværkeri, men nok den mest pro-
fessionelle måde, jeg nogen sinde har
vundet på. Så er man advaret!

Allan Rasmussen (2389)

Robert Hafner, Østrig (2114)

Caro - Cann / B19

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3

Et træk, jeg ikke før har spillet i et
seriøst parti!
3... dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4

h6 7. Sf3 Sd7 8. h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3

10. Dxd3 Sgf6 11. Lf4 e6 12. 0-0-0 Le7

13. Kb1 0-0 14. Se4 Sxe4 15. Dxe4 Sf6

16. De2 Dd5 17. Se5 De4 18. Dxe4

Sxe4 19. The1! Sf6

19... Sxf2? 20. Td2 Lh4 21. Tee2 er
godt for Hvid.
20. g4

Denne variant er spillet mange gange
på topplan. Hvid scorer rigtig godt,
og det siger lidt, at både Kramnik,
Anand, Akopian og Sakaev har spil-
let den én gang med sort – og alle
tabt.
20... Tfd8 21. f3 Tac8 22. c3 c5 23.

dxc5 Lxc5 24. Txd8† Txd8 25. c4 Kf8

26. Kc2 Ke7

Efter partiet kiggede vi på alle Sorts
mulige afvigelser fra partiet, for blot
at havne ved den konklusion, jeg
havde med hjemmefra: Et dårligt

slutspil for Sort, formentlig bør det
kunne holdes, men i praksis er det
ikke nemt...
27. Sd3

Forberedelsen gik mere eller mindre
hertil. Med den slags bliver dobbelt-
runder lidt mere overkommelige.
Hvids plan er sådan set bare at ud-
nytte majoriteten på dronningfløjen.
Sort har svært ved at gøre noget til-
svarende på den anden fløj (Hvids
bondekæde er rigtig god!), og selv
om han får fremtvunget en enkelt
officersafbytning, kan hvid fortsætte
med at presse. Hvad mere kan man
forlange?
27... Ld4 28. b4 Sd7 29. Te4 Sf6 30.

Te1

Planen var egentlig 30. Te2, men jeg
er ikke sikker på, tårnet står bedre
dér.
30... Sd7 31. c5 Sf6 32. Kb3 Sd5 33.

Ld6† Kd7 34. Te4!

Tårnet vil gerne til a4.
34... Lf6 35. b5 Sc3 36. Tb4

Ikke nogen ideel opgave for tårnet,
men der truer til gengæld Se5† og f4
fulgt af g5, samt Kc4 fulgt af Tb3-a3.
36... b6
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37. Le5! Sxb5?

En pæn kombination – bortset fra, at
den taber. Alternativerne var dog
heller ikke sjove, f.eks. 37... Sd5 38.
Ta4 Ta8 39. cxb6 Sxb6 40. Ta6, og
Sort er bundet på hænder og fødder.
38. Lxf6! gxf6 39. Txb5 Kc6 40. Kc4

Txd3 41. Kxd3 Kxb5 42. cxb6 axb6 43.

f4

Hovsa, h-bonden løber i mål.  1-0

www. schachklub-lienz.at/open/

Ruben Felgaer, Argentina

– solovinder af Lienz Open.

Foto: Calle Erlandsson.
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Da Garry Kasparov for ti år siden
hovedrystende og desillusioneret
opgav det 6. parti mod IBM’s super-
computer Deep Blue, var det forbi
med menneskets overlegenhed i
intelligensens paradedisciplin skak.
Den ellers så suveræne og selvsikre
verdensmester havde tabt matchen
3½-2½ blot et år efter, at han relativt
ubesværet havde vundet 4-2 over en
ufærdig version af samme program.

For IBM var der ikke mere at be-
vise, og trods protester fra såvel ud-
vikleren af Deep Blue, Feng-Hsiung
Hsu, som skakverdenen, blev super-
computeren lukket ned for altid.

Deep Blues exit betød dog på in-
gen måde, at udviklingen af skak-
programmer gik i stå, for dels hav-
de der helt tilbage fra starten af
1980’erne været investeret i kom-
mercielle micro’er, bl.a Chess Chal-
lenger, Fidelity samt maskinen, som
kom til at dominere turneringerne i
mange år, Richard Langs fremra-
gende Mephisto. Og dels havde PC-
revolutionen skabt helt nye mulig-
heder for kreative programmører.

I starten af 1990’erne gik Chess-
Base i gang med at udvikle et skak-
spillende program til supplement af
sin skakdatabase og henvendte sig
til Frans Morsch og Mathias Feist
med opgaven. Det blev overmåde
succesfuldt, for allerede i 1995 ero-
brede Fritz, som programmet kom
til at hedde, i sin blot tredje version
VM-titlen for computere foran bl.a.
en tidlig udgave af Deep Blue.

Da Vladimir Kramnik havde de-
troniseret Kasparov i 2000 (8½-6½
efter 2 gevinster, 13 remis og 0 ne-

derlag) var det ham, Fritz udfordrede
i 2002. Trods en elendig start med
nederlag i 2. og 3. parti ver det lige
ved at lykkes for maskinen, men
matchen sluttede 4-4. Året efter prø-
vede Fritz så kræfter med eks-VM
Kasparov, også her med uafgjort –
2-2 – som resultat.

Men Fritz på ingen måde det ene-
ste PC-program, der kunne gøre li-
vet surt for stormestrene. Faktisk
vandt Shredder, et tysk program af
Stefan Meyer-Kahlen, VM-titlen i
1999 og 2003, og det israelske pro-
gram Junior, skrevet af Amir Ban og
Shay Bushinsky, satte sig på VM
både i 2002, 2004 og 2006.

Endnu en ambitiøs konkurrent
viste sig for et par år siden på sce-
nen: Hydra, sponsoreret en en sheik
i De Forenede Arabiske Emirater og
udviklet af bl.a. Christian Donnin-
ger, GM Christopher Lutz og Mu-
hammad Nasir Ali. Hydra besejrede
i 2004 FIDE-VM Ruslan Ponoma-
riov 2-0 og i 2005 den engelske GM
Michael Adams 5½-½.

Den seneste tid har det dog været
Rybka, udviklet af ægteparret af
Vasik og Iweta Rajlich, der har top-
pet ratinglisterne. Vasik er tjekkisk-
amerikansk IM, og Iweta er også IM
samt WGM og mangedobbelt polsk
mester. Rybka, der på tjekkisk bety-
der ‘lille fisk’ vandt i slutningen af
2006 computerturneringen i Pader-
born med 6½ af 7 foran Shredder og
det danske program Gandalf, udvik-
let af Steen Suurballe.

På den nyeste ratingliste fra CEGT
(Chess Engines Grand Tournament)
har Rybka 2.3 imponerende 3004.

Fritz 10 er på 5. pladsen med 2891.
Svenske SSDF (Svenska Schack-
datorföreningen) har endnu kun te-
stet ældre versioner, Rybka 1.2 og
Fritz 9, og giver dem hhv. 2918 og
2812. Også nok til at matche men-
neske-etteren Topalovs 2783.

Rybkas allerseneste bedrift, en
knusende matchsejr på 5½-½ over
Fritz 10, er dog efterfølgende kri-
tiseret for ikke at være fair og ret-
visende. Ganske vist spilledes par-
tierne på det af Fritz’ foretrukne
udstyr og med fuld betænkningstid,
40 træk på 2 timer + 20 træk i timen
+ 30 min. til resten, men matchen
var arrangeret uden deltagelse af pro-
grammører eller observatører, og
som det måske vigtigste kritikpunkt
anføres, at Fritz-programmet kom

Kramnik ½ 0 ½ ½ ½ 0 2

Deep Fritz ½ 1 ½ ½ ½ 1 4

Spillet er tabt

Trods særregler kunne  verdensmesteren

ikke  give maskinen en lige match

Af Thorbjørn Rosenlund

Computers
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direkte fra en helt anden og langt
vigtigere opgave: Matchen mod Vla-
dimir Kramnik.

Kramnik - Deep Fritz
Før Kramnik accepterede at møde
Fritz havde han fået opfyldt nogle
krav, der kan ses som en indrøm-
melse af, at mennesket ikke kan kon-
kurrere med maskinen, hvad hukom-
melse angår.

Foruden en kopi af Fritz 10 i spe-
cialudgaven Deep Fritz som spar-
ringpartner – med hele dens åbnings-
bibliotek tilgængeligt – fik Kram-
nik gennemtrumfet, at Fritz skulle
vise sine biblioteksvarianter under
partierne. Dermed kunne Kramnik
følge med i, hvilke træk Fritz valgte
imellem, og hvordan den evaluerede
disse valg. Mens Kramnik kunne
holde sine tanker og planer for sig
selv. Hvor meget dette handicap be-
tyder for maskinen, kommer Peter
Heine Nielsen nærmere ind på sine
partikommentarer.

Rent principielt kan man jo sige,
at hvis hensigten er at måle maski-

nens spillestyrke mod menneskets,
er det ejendommeligt ikke at accep-
tere, at vilkårene skal være lige, også
når det gælder om at huske træk og
bruge dem rigtigt. Kramnik er dog
tæt på selv at give det sportslige ar-
gument for at tildele maskinen han-
dicap, idet han har udtalt, at matcher
mod de bedste computerprogrammer
vil være meningsløse inden for en
kort tidshorisont, hvis de får lov at
spille for fuld kraft.

Matchen, som blev spillet i Bonn
25/11 - 5/12 og gik over seks par-
tier, nød betydelig publikumsinter-
esse, både i salen og på Internettet.

Kramnik spillede fremragende i
matchens start. Han skulle have vun-
det første parti og i hvert fald ikke
tabt det andet. Tættest på at udligne
var han i 5. parti, men med eminent
taktisk forsvar vred Fritz sig ud af
presset, og til slut var det endda
Kramnik, der skulle spille præcist.
6. parti blev et skræmmende eksem-
pel på computernes evne til at be-
vare roen og finde skjulte angrebs-
muligheder.

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

1. matchparti:

Vladimir Kramnik

Deep Fritz

Katalansk / E03

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 dxc4

5. Da4† Sbd7 6. Dxc4 a6 7. Dd3

Et interessant øjeblik. Reglerne for
matchen gav Kramnik retten til at
se, hvilke træk Fritz havde i sin åb-
ningsbog, når han selv var i trækket.
De betød at Kramnik havde vished
for, at hvis han spillede 7. Dd3 var
Fritz ude af sit åbningsbibliotek og
ville begynde at tænke selv.
7... c5 8. dxc5 Lxc5 9. Sf3 0-0 10. 0-0

De7 11. Sc3 b6 12. Se4 Sxe4 13. Dxe4

Sf6 14. Dh4 Lb7 15. Lg5 Tfd8 16. Lxf6

Dxf6 17. Dxf6

17. Sg5 Lxg2 18. Dxh7† Kf8 19.
Dh5 g6 20. Dh4 Dd4 giver Sort glim-
rende modspil. Kramniks idé er da
heller ikke at slå maskinen i kompli-
kationer.
17... gxf6 18. Tfd1

skak:

I salen og på Internettet kunne publikum følge Kramniks kamp mod overmagten.

Foto: Cathy Rogers.
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... SPILLET ER TABT
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Denne stilling er på sin vis afgørende
for at forstå Kramniks strategi. Ud
over reglerne angående åbnings-
bogen havde Kramnik haft en ek-
sakt kopi at Fritz Bonn til at træne
mod inden matchen. Man kan natur-
ligvis argumentere for, at det er rime-
ligt, Kramnik har muligheden for at
se, hvordan hans modstander spil-
ler. Fritz har jo haft et stort antal
Kramnik-partier til rådighed. Proble-
met er, at Kramnik ikke blot får en
idé om hvordan Fritz spiller. Han får
eksakt viden. Der er i princippet in-
tet til hinder for, at man blot kopie-
rer de træningspartier, man har slået
Fritz med under forberedelsen til
matchen. Fritz vil på en maskine med
samme hastighed spille de samme
træk og fejl igen. Menneskets pro-
blem er, at det ikke er Fritz selv, der
tænker i åbningsfasen, hvor man er
nødt til at have forberedt gevinst-
partier i samtlige åbningsforgre-
ninger, hvilket naturligvis er en umu-
lighed. Derfor var det en stor fordel
for Kramnik at kunne vide, hvilke
træk Fritz havde i sit åbnings-
bibliotek. 7. Dd3 tvang Fritz til at
tænke selv. Og derfra kunne Kram-
nik have spillet flere testpartier hjem-
mefra mod Fritz. Et relevant spørgs-
mål er, hvorfor Kramnik så ikke
havde forberedt hele partiet? Ikke
blot til han havde en fordelagtig stil-
ling? Måske han ikke ville være det
bekendt? Måske han ikke havde en
testmaskine med helt samme hastig-
hed som den, der brugtes i Bonn?
Hukommelse er også en faktor. Både
computerens og Kramniks egen.
Rent skakligt er diagramstillingen et
klart bevis på, at Kramnik vidste præ-
cist, hvad han gjorde. Et menneske

havde med sort spillet det simple 18...
Lxf3 og afviklet til et slutspil der er
dødt remis. Kramnik vidste, at Fritz
tror, Sort står lidt bedre og derfor
afviger fra afbytningen for blot stille
og roligt at ende i et kritisk slutspil.
18... Kf8? 19. Se1 Lxg2 20. Kxg2 f5

21. Txd8† Txd8 22. Sd3 Ld4 23. Tc1 e5

24. Tc2

Computeren er stadig optimistisk,
men mennesket ser, at Sorts aktivi-
tet er midlertidig.
24... Td5 25. Sb4 Tb5 26. Sxa6 Txb2

27. Txb2 Lxb2 28. Sb4 Kg7 29. Sd5 Ld4
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Kasparov har på ingen måde glemt
nederlaget til Kramnik i deres VM-
match London 2000 og udnytter
enhver lejlighed til at kritisere sin
efterfølger. I et debatforum på nettet
citerede Kasparovs gode ven (og vel
nærmest skaklige talsmand) Michael
Greengard ham for, at her vandt
Hvid. Kasparovs hovedvariant var
30. e3! Lc5 31. Kf3 b5 32. Ke2 e4
33. Kd2 Kg6 34. Sc7 b4 35. Sd5
Kg5 36. h3 h6 37. Sf4 Ld6 38. Kc2
h5 39. Sg2, og denne gang har han
en pointe. Hvid har forhindret alt
modspil og kongen trænger nu ind
via de hvide felter. Når den står på
e8 bryder Sorts stilling sammen. Går
han tilbage med Kf6 kommer h4
fulgt at senere Sf4 og f6 besvares
med at placere kongen på g7, hvor-
efter Sh4 fulgt af f4 sætter mat! Inte-
ressant er det, at selv efter længere
tid indser Frits ikke, at denne stilling
er håbløs for Sort. Marginal fordel
til Hvid er, hvad den er nået frem til
på de 10 minutter, jeg gav den til at
fundere over stillingen.
30. a4? Lc5 31. h3 f6 32. f3 Kg6 33.

e4 h5 34. g4 hxg4 35. hxg4 fxe4 36.

fxe4 Kg5 37. Kf3 Kg6 38. Ke2 Kg5 39.

Kd3 Lg1 40. Kc4 Lf2

Eneste træk, men sådanne problem-
stillinger er ikke vanskelige for en
computer.
41. Kb5 Kxg4 42. Sxf6† Kf3 43. Kc6

Lh4 44. Sd7 Kxe4 45. Kxb6 Lf2† 46.

Kc6 Le1 47. Sxe5 ½-½

5. matchparti:

Vladimir Kramnik (2750)

Deep Fritz

Nimzoindisk / E51

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Lb4

5. e3 0-0 6. a3 Lxc3† 7. bxc3 c5 8. Lb2

Sc6 9. Tc1

Endnu en god forberedelse fra Kram-
niks side. Der er igen grund til at tro,
at Kramnik ikke forsøger at spille
stillingens bedste træk, derimod har
han – eller nok nærmere hans hjæl-
pere – opdaget, at i Fritz’ kommer-
cielle åbningsbog går Fritz ind i et
lidt dårligere slutspil efter dette
sjældne træk. Det kan naturligtvis
virke naivt, at Fritz til matchen base-
rede nogle af sine åbningsvalg på den
kommercielle bog, men at ændre
samtlige varianter i en såden er en
helt uoverskuelig opgave.
9... Te8 10. Ld3 dxc4 11. Lxc4 e5 12.

dxe5 Dxd1† 13. Txd1 Sxe5 14. Sxe5

Txe5 15. Le2 Ld7 16. c4 Te7

Først her tog Kramnik en længere
tænkepause. En menneskelig vurde-
ring ville være, at Hvid har en må-
ske lille, men klar fordel i kraft af
løberparret. Den asymmetriske bon-
destilling er til hans fordel, og den
enkle plan er at skubbe bønderne i
centrum og på kongefløjen fremad.
Kunne Hvid f.eks. spille f3 + e4,

Foto: Cathy Rogers.

Mathias Feist (til venstre), en af skaberne af

Fritz, sekunderede programmet mod Kramnik.
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uden at e3 faldt, ville fordelen vokse
betydeligt.
17. h4

17. 0-0 La4 18. Td2 Td7 illustrerer,
at naturlige træk ikke giver Hvid
noget særligt. Sort er dels ved at
overtage d-linien, dels ender sprin-
geren på b6, hvor den angriber c4 og
skaber modspil.
17... Se4! 18. h5 La4! 19. Td3
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19... b5!

Excellent forsvarsspil. Kramnik får
ikke roen til at spille Th4 og for-
stærke sit pres. Forunderligt nok lyk-
kes det Sort nærmest ud af ingenting
at skabe farligt modspil.
20. cxb5 Lxb5 21. Td1 Lxe2 22. Kxe2

Tb8 23. La1 f5

Endnu et ‘grimt’ træk. Mine instink-
ter nærmest skriger, at denne bonde
skal stå på f6 for at dæmme op for
løberen på a1.
24. Td5 Tb3 25. Txf5 Txa3 26. Tb1 Te8

27. Tf4 Ta2† 28. Ke1 h6 29. Tg4 g5 30.

hxg6! Sxf2 31. Th4 Tf8
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32. Kf1!

Måske i mangel af bedre, men i grun-
den ganske imponerende at Kram-
nik ikke ser spøgelser og har bereg-
net, at Sort ikke har mere end remis.

32... Sh3† 33. Ke1 Sf2 34. Kf1 Sh3†

35. Ke1 ½-½

6. matchparti:

Deep Fritz

Vladimir Kramnik (2750)

Siciliansk / B86

1. e4 c5?!

Kramnik skal vinde for at udligne
matchen, men jeg har svært ved at
tro, Kramnik selv anså siciliansk for
sin bedste chance for at vinde par-
tiet. Et tørt slutspil som i 1. parti vir-
ker som et mere realistisk scenarie,
men den slags ender jo typisk remis,
og Kramnik har længe været under
markant kritik for sin kedelige spil-
lestil og vælger måske derfor at tage
en ‘modig’ beslutning.
2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3

a6 6. Lc4 e6 7. 0-0 Le7 8. Lb3 Dc7

Spillet for at få Fritz ud af sit åbnings-
bibliotek.
9. Te1 Sc6 10. Te3 0-0 11. Tg3

Denne manøvre udløste en begrun-
det latter fra det store flertal af
Internet-tilskuerne. At Hvids priori-
tet i denne stilling skulle være at pla-
cere et tårn på g3 er svært at fore-
stille sig. Men det er meget typsik
for computernes spillestil. De laver
fejl, masser af fejl, men mindre fejl,
der kan repareres for så at slå afgø-
rende til, når den ene, men typisk
større menneskelige fejl kommer.
11... Kh8 12. Sxc6?!

På sin vis en større indrømmelse end
tårnplaceringen på g3. Efter gængs
opfattelse er dette en forbedring af
Sorts bondestilling.
12... bxc6 13. De2 a5 14. Lg5 La6 15.

Df3 Tab8 16. Te1 c5 17. Lf4 Db7 18.

Lc1

Var dette et parti mellem to menne-
sker ville man forvente, at Sort vandt.
Men det skyldes primært, at en spil-
ler, der slår frivilligt på c6 og ellers
flytter lidt tilfældigt rundt, normalt
følger op med yderligere fejl. Dette
er på ingen måde tilfældet her. Fritz
spiller i det følgende som, hvad den
(og dens kolleger) måske er: verdens
stærkeste skakspiller.
18... Sg8
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19. Sb1!!

Ikke blot et humoristisk indslag at
kopiere Kramniks frivillige tilbage-
tog. Men hvor Kramniks træk kun
har defensive hensigter, starter Fritz
nu en omgruppering, der får Hvids
stilling til fremstå yderst harmonisk.
19... Lf6 20. c3 g6 21. Sa3 Dc6 22.

Th3 Lg7 23. Dg3 a4 24. Lc2 Tb6?

Den afgørende fejl, men under alle
omstændigheder var Sorts stillig kri-
tisk. Fritz var ved at opstille trusler i
h-linien og har en god stilling uden
svækkelser.
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25. e5! dxe5 26. Txe5 Sf6

26... Lxe5? 27. Dxe5† f6 28. Txh7†
sætter mat.
27. Dh4 Db7 28. Te1 h5 29. Tf3 Sh7

30. Dxa4

Resten er trivielt.
30... Dc6 31. Dxc6 Txc6 32. La4 Tb6

33. b3 Kg8 34. c4 Td8 35. Sb5 Lb7 36.

Tfe3 Lh6 37. Te5 Lxc1 38. Txc1 Tc6 39.

Sc3 Tc7 40. Lb5 Sf8 41. Sa4 Tdc8 42.

Td1 Kg7 43. Td6 f6 44. Te2 e5 45. Ted2

g5 46. Sb6 Tb8 47. a4 1-0
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Så godt som alle skakklubber står
indimellem i den situation, at de har
lyst til at arrangere eller afholde no-
get, de ikke har råd til, eller som be-
styrelsen synes vil blive for dyrt for
medlemmerne.

Så må man bruge sin fantasi og
finde ud af, på hvilken måde man
kan skaffe de midler, og det er der
mange flere muligheder for, end de
fleste tror. I almindelighed kan man
få noget ved at give noget, og det
kræver sjældent en umenneskelig
indsats at komme forbløffende langt.
I det følgende skal du få en række
tip og inspirationer til, hvorledes du
kan skaffe din klub og dens spillere
flere præmier, pokaler, naturalier,
tilskud og sponsorships.

Den daglige klubdrift
I det daglige klubliv står man tit og
mangler materialer: Bræt og brikker,
ure, noteringslister etc.

Dem er der gode muligheder for
at skaffe sponsorer til. En bank, en
kreditforening eller en anden virk-
somhed, der har mere brug for good-
will end egentlig reklame, vil ofte
synes, at det er en god idé f.eks. at
skænke et eller flere skakspil, hvor
brættet på en lille plade bærer in-
skriptionen ‘skænket af ...’. På
samme måde kan man sætte logoer
på skakure, trykke dem på partilister
etc.

Sådanne firmaer vil ofte være vel-
villige, hvis der er skakspillere mel-
lem deres kunder. De vil spørge, hvor
mange spil man har brug for, og det
svar, der har den nødvendige logik
og er beskedent nok til at blive ac-
cepteret, er ‘8’. Det svarer til det an-
tal spil, der bruges i en normal hold-
kamp. Når det gælder ure, må man
være mere beskeden pga. den større
pris. Det vil ofte være en god idé at
søge specifikt til sin ungdoms-
afdeling, da mange virksomheder
har en målsætning om at støtte
juniorarbejde.

Vær opmærksom på, at man helst
skal søge om noget specifikt. De fle-
ste vil overveje en ansøgning om
indkøb af lærebøger og undervis-
ningsmaterialer, indkøb af bræt og
brikker, indkøb af ure etc., men er
utilbøjelige til at støtte med beløb til
uspecificerede formål. Sørg altid for
siden at vise, at pengene er blevet
brugt til det rigtige, eller lad sponsor
købe ind og overdrage det skænkede
ved en passende lejlighed (som er en
god billedmulighed til den lokale
avis).

Pudsigt nok er en del klubber ikke
klar over, at de kan få støtte gennem
kommunale støtteordninger. De fle-
ste ved, at ikke-kommercielle klub-
ber  kan få støtte til unge medlem-
mer, men faktisk giver en del kom-
muner også tilskud til pensionister

og handicappede. Ordningerne er
forskellige fra kommune til kom-
mune, så det er nødvendigt at spørge
sig for. Normalt er det nødvendigt at
aflevere et eksemplar af sine vedtæg-
ter, der skal opfylde bestemte krav,
f.eks. angive det konkrete kommu-
nale tilhørsforhold.

Vandretrofæer og  præmier
Det er sjovt at se sin klubs historie
afspejlet på vandretrofæer, og erfa-
ringsmæssigt er det altid muligt at få
nogen til at udsætte sådan nogen. Det
kan være firmaer, forretninger eller
enkeltpersoner, og de kan enten gøre
det på et vilkårligt tidspunkt, eller
man benytter en lejlighed, hvor man
jubilerer (hvad man gør hvert femte
år), for det gør tit sagen lettere.

Allerbedst er det, hvis giveren la-
der sit trofæ ledsage af små, billige
replika, som erhverves til ejendom,
og som man får, når man afleverer
sit vandretrofæ. Giveren kan evt.
lade trofæet følge af noget fra sin
virksomhed.

I den retning er det helt ideelt at
have f.eks. en restaurant som spon-
sor. Den vindende spiller kan f.eks.
få en middag for to med drikkevarer
som led i præmien, og det vil altid
være populært. Samtidig er der mu-
lighed for at tage et billede af restau-
ratøren sammen med vinderne og
aflevere det til lokalpressen som led

Sådan skaffer

en skakklub penge

og sponsorer

Af Svend Novrup
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Foto: Cathy Rogers.

i det, man giver retur for støtten.
Det er nemlig sjældent, man bare

får noget af almindelig velvilje. Selv
i et lille samfund (eller måske netop
der) er det vigtigt, at sponsor får
noget af klubben til gengæld for det,
han giver. Ethvert sponsorship er
normalt at betragte som en form for
handelsaftale.

Hvad man kan give sponsor, er
omtale i forbindelse med resultater
af den turnering, han har andel i – og
alle klubber afleverer forhåbentlig
deres resultater til den lokale presse.
Er der et særligt godt parti, er redak-
tører af de landsdækkende skak-
spalter altid glade modtagere. De har

intet problem med at få partier fra
mestererhånd, men et interessant el-
ler morsomt parti med mindre kendte
aktører eller klubber er guld værd –
og de er normalt parat til at nævne
en sponsor.

Naturligvis skal sponsor stå på
klubbens programmer og startlister,
omtales i formandens beretning på
generalforsamlingen og indgå i re-
feratet, der tilstilles pressen. Kom-
mer man i lokalradioen, er der fine
muligheder for at nævne sponsor,
hvis man er lidt smart (f.eks. ‘Jeg
tror ikke, at nogen, der i går var til
stede i BG Banks lokaler, var i tvivl
om, at det var en succes!’).

Turneringer med præmier
De fleste vil gerne have vandre-
trofæer til deres klubmesterskaber,
men der er ingen grund til ikke at
tilføje nogle flere, f.eks.:

• Tallerkenturnering, lynturnerin-
gen på sæsonens første aften, hvor
man hilser på de nye medlemmer.
Vinderne får deres navn på den
nævnte tallerken.

• Champagneturnering, lyn- eller
handicapturneringen på den første
aften i det nye år, hvor man først
ønsker Godt Nytår! i champagne
(nåja, sekt) og derefter spiller om,
hvem der har været den glade giver
– som man derefter giver den sidste
flaske med hjem. Vinderens navn
kommer naturligvis på Champag-
nepokalen.

• Fastelavnsturnering, lyn- eller
handicap-turneringen, hvis sponsor
med held kan være en bager, der gi-
ver (fastelavns)boller til alle, så in-
gen undgår et nul (en ‘bolle’) på
denne aften. De færreste bagere kan
stå for denne begrundelse, og det kan
være starten på et fint samarbejde,
som f.eks. kan føre ud i gågaderne
om sommeren (se nedenstående).

• Aktivitetspokalen til den spiller,
der har spillet flest turneringspartier
i det seneste år, og heri medregnes
såvel partier i som uden for klubben.
Om de er vundet eller tabt, spiller
ingen rolle.

• Årets Medlem-pokalen,  en good-
will-pokal til et medlem, der gør en
masse for den gode tone og det gode
humør i klubben.

Der er mange flere muligheder: En
efterårsturnering, en forårsturnering,
en week-end-turnering eller måske
‘åbent hus’-turnering på en fast uge-
aften om sommeren, hvor det ofte
vil være muligt at få sponsoreret præ-
mierne til gengæld for, at sponsor
sætter sit navn på turneringerne,
f.eks. Supernova Grand Prix; man
kan evt. give placerings- og deltager-
point i hvert enkelt heat og som af-
slutning på sommeren lave en finale
for de mest succesfulde og trofaste,
gerne klasseopdelt. Har man skaffet

Skak med Bent Larsen i sommersol på Københavns Rådhusplads

– og sponsoren PFA er flot eksponeret på skakbrikkernes dragter.

Foto: tr

Politiken Cup er nok det stærkeste eksempel på vedholdende samarbejde

baseret på, at sponsoren sætter sit navn på turneringen.

Foto: Stanislav Kostic.
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sponsor til præmierne, kan klubben
tjene gode penge i sommerens løb.
Bemærk, at der kan være mange for-
mer for præmier.

De fleste foretrækker vinpræmier,
men sponsorpræmier kan også være
kaffe, chokolade, biografbilletter el-
ler lignende. Er man særligt gavmild,
giver man ‘flaskepoint’ til alle de
spillere, der ikke får præmie på en
aften, og når en spiller har samlet
nok flaskepoint, får han/hun en præ-
mie. Det giver både good-will og
trofast fremmøde.

Naturalie-indsamling
Når man forsøger at få butikker til at
give naturalier, skal man forsøge at
overbevise dem om, at de vil blive
husket for det, de vil give, f.eks. ved
at fortælle, hvorledes man vil få sine
spillere til at reagere, når man for-
tæller om dem.

• Hvis en skotøjshandler giver en
præmie, skal der være snørebånd i/
med, så man kan tildele den til den,
der har været bedst til at snøre sine
modstandere.

• En bog kan gives til den, der spil-
ler noget, han har læst i en bog.

Søde sager kan gives til den, der
opfører sig bedst over for sine mod-
standere; eller måske den, der træn-
ger til lidt sødt, fordi turneringen går
så surt.

•Morsomme post- eller begiven-
hedskort kan gives til nogen, der har
præsteret noget, der virkelig er værd
at skrive hjem om.

Etc, etc. Har man fantasi, kan alle
gaver få en sjov drejning.

Andre former for
sponsorship
Har klubben et hold, der spiller med
i kreds- eller landsturneringer, kan
man prøve at finde sponsorstøtte til
det i form af betaling af indskud samt
evt. kørsels- og kost- og hoteludgif-
ter. Holdet vil  bære sponsors navn,
og det gælder om at fodre pressen
med gode partier eller sjove episo-
der, så sponsor får sit navn nævnt.

Har en by en gågade med særlige

arrangementer, er det ved sådanne
lejligheder en god idé at slå sig sam-
men med en forretning. Så stiller man
op til skak i gågaden, med simultan
(kan være upraktisk, fordi det  tager
for lang tid for turisterne) eller med
udfordring af forbipasserende, f.eks.
på tre brætter, hvor spillerne har tre
forskellige styrker. Vinder udfordre-
ren, kan han/hun gå ind i forretnin-
gen og hente en lille præmie. Sam-
arbejder man med et bageri eller
konditori, kan det f.eks. være en kop
kaffe med kage. Sørg evt. for at de-
signe en ‘skakkage’ sammen med
konditoren. Det kan give verdensry,
som det er tilfældet med Clausens
Efterfølger i Kerteminde, der desig-
nede en bridgekage. Ruder 7-kagen
har været bragt med omtale og bille-
der i alle andre verdensdele end
Antarktis og får med jævne mellem-
rum ekstra historier i pressen, lige-
som folk fra ind- og udland stiller
for at prøve den. At der med mel-
lemrum også er billede i aviserne fra
skak i gågaden, siger sig selv – og
ikke så sjældent er det muligt at få
kontakt til nye medlemmer. Spillere,
der ikke får præmie, kan evt. putte et
lod i en beholder, fra hvilken man til
slut trækker lod om nogle ekstra præ-
mier. Arrangementer af denne art er
gratis for klubben og giver såvel PR
som kitter medlemsskaren sammen
i den fælles anstrengelse.

Har byen en kulturnat eller et lig-
nende arrangement, skal  skakklub-
ben på samme måde sørge for at være
i fokus.

Krone-aktier
eller øre-aktier
Er der en form for messe i en lokal
hal, er der en speciel mulighed. Nor-
malt er arrangører begejstrede for alt,
hvad der aktiverer publikum, og gi-
ver en stand gratis/til nedsat pris til
foreninger, der vil være med til at
underholde. Skakklubben kan ved
sådan en lejlighed sætte sig på en
stand, som pyntes op med skakbrik-
ker i overstørrelse, fotostater med
avisudklip om klubbens indsats, etc.

Så gør man et af to:

1) Man lader spillere fra klubben
udfordre messens publikum på sam-
me måde som i gågaden, ideelt på
tre brætter.

2) Man afvikler en udfordrings-
kamp/skoleskakkamp mellem klub-
ben og arvefjenden.

Man kan tjene på arrangementet ved
at gå til sin bys handlende eller skak-
interesserede tegne krone-aktier.
Den, der tegner en kroneaktie, lover
at betale et beløb for hvert point, den
lokale klub vinder under messen, evt.
blot i en enkelt, særligt spændende,
begivenhed i messens løb.

Eller man kan sælge øre-aktier,
hvor indehaveren betaler 10 øre for
hvert træk, der bliver taget på bræt-
terne i løbet af messen. Selvfølgelig
vil det være muligt for den enkelte at
tegne flere eller dyrere aktier. En god
idé er at sætte loft over, hvad den
enkelte kan komme til at bløde, f.eks.
100 kr. pr. 10-øres-aktie. Dermed vil

Vandrepokaler er en oplagt sponsoridé, og så kan der være en mindre pokal til eje.

Blomsterne kan være fra den lokale blomsterbutik. På billedet er det vinderne i Atlantic

Airways Open 2003 (sponsornavn...!) Rani Baldursson, Martin Poulsen, og Kim Pilgaard.
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de fleste synes, at det ikke bliver for
dyrt at hoppe med på et initiativ, som
der både er en god pressehistorie og
en aktiv idé. Hvor mange træk, der
tages, følges i messens løb på en
barometersøjle.

På selve messen vil man ofte op-
leve, at der bliver totalt ‘trafikkaos’
der, hvor skakspillerne sidder, for
ikke blot er der så mange, der vil
spille; der er også en mængde nys-
gerrige tilskuere.

Der er en del arbejde involveret,
men som regel fører det til øget sam-
menhold i klubben og goodwill hos
messearrangører og publikum Ved
et sådant arrangement tjente Kerte-
minde Skakklub på en enkelt messe
for nogle år siden 12.000 kr.

Krone- eller øre-aktier kan også
tegnes til arrangementer som f.eks.
en bykamp med en venskabsby fra
et andet land eller måske ligefrem en
kamp med et gæstende landshold.
Ved sådan en lejlighed vil det ofte
være muligt at få kommunalt tilskud
og/eller modtagelse på rådhuset, li-
gesom man tit kan få en virksomhed
til at stille sine lokaler til rådighed til
spillet, give middag før matchen,
kaffe og andre drikkevarer under
spillet og evt. også lidt natmad bag-
efter.

Især muligheden med venskabs-
byer er det en god idé at være op-
mærksom på. Samarbejde med ven-
skabsbyer kan være meget givende,
hvis man f.eks. mødes hvert eller
hvert andet år på skift hos hinanden.
Til forskel fra f.eks. fodbold, hvor
udskiftningen vil være stor, vil en
stor del af skakspillerne gå igen fra
gang til gang, så der virkelig opstår
venskaber på tværs af grænserne.
Foruden øget menneskeligt udbytte
vil det øge mulighederne for økono-
misk tilskud.

Er der tale om venskabsbyer fra
EU-lande, er der fine muligheder for
endog meget store tilskud, hvis man
kombinerer med et eller flere ar-
rangementer, der sætter fokus på EU-
arbejdet. EU har en særlig pulje til
formålet, som din kommunaldirektør
kan orientere om, ligesom kommu-
nen skal støtte ansøgningen.

Jubilæer
Mange ønsker at gøre noget særligt
ved deres jubilæer. Hvis man vil have
støtte til det, er det en god idé at lave
en jubilæumsfond, så man viser, at
man også selv yder noget.

Før man gør det, skal man have
bestemt, hvilken form for begiven-
hed det skal være. Det afhænger af,
om man vil lave et prestigearran-
gement med stjernespillere i hoved-
rollerne; eller man vil have en turne-
ring, hvor ens egne medlemmer har
en chance; samt ikke mindst af, hvor
mange penge man tror, man kan
skaffe. Evt. kan man bestemme sig
først og så gå efter at skaffe selv
‘umulige’ beløb, hvilket stort set al-
tid involverer at finde en (eller flere)
hovedsponsor(er). Den begejstring,
man i sådan en situation udviser, er
næsten halvdelen af vejen til succes.

En jubilæumsfond kan passende
grundlægges på en generalforsam-
ling, hvor formanden (eller en for-
mand for en jubilæumsfond) under
punktet 'eventuelt' fortæller om den
fond, der skal laves; opridser, hvad
den helst skal udvikle sig til; hvor-
dan man skal få den til at svulme, og
f.eks. slutter således af:

– Jeg håber, at I alle vil være med,
og jeg foreslår, at vi lægger et solidt
fundament i aften. Her lægger jeg
den første ‘hund’ – hvor mange af
jer gør det samme, så vi er godt i
gang!

Har han haft den rette ildhu og
selvtillid, er der allerede godt med
penge i fonden.

Derefter går man i gang med at
finde en eller flere hovedsponsorer
og søger støtte fra sin kommune. Det
kan man evt. lade en professionel
gøre mod en provision på 20%, som
man ikke skal have ondt af. Som re-
gel er det et spørgsmål, om man vil
have kr. 0 eller 80% af et stort beløb.
Den samme professionelle reklame-
mand/fundraiser kan tegne annon-
cer til det nedennævnte program,
bulletin etc. Imens samler man de
indre beløb ind på forskellige må-
der, f.eks.

•Man sælger amerikansk lotteri ved
generalforsamlinger og juleafslut-
ninger, ofte med præmier, som man
har fået stillet til rådighed.

•Man laver turneringer med spon-
sorpræmier og et indskud, der går til
jubilæumsfonden sammen med
overskuddet fra kantinesalget.

•Man finder en butik, der vil ud-
stille en skakopgave og evt. avertere
den lokalt eller landsdækkende.
Sponsor giver præmier og desuden
et beløb for hver løsning, der ind-
kommer (fra forskellige husstande).

•Man kan lave loppemarked/butik
ved gågadearrangementer/kræm-
mermarkeder/messer, hvor man
f.eks. vil kunne købe bøger til en
gros-pris på forlag (eller lave aftale
med den lokale boghandler), sælge
dem og lade overskuddet gå i fon-
den.

• Lave opvisnings- eller udfor-
dringsmatcher i butikker eller hos
firmaer, som man får en på forhånd
aftalt betaling for, og som til alles
tilfredshed vil kunne give en masse
presseomtale samtidig.

•Man samler sponsorbeløb eller
naturalier ind fra firmaer. Mange fir-
maer vil ikke give kontanter, men er
villige til at give naturalier, der kan
bruges som præmier i turneringen
eller i konkurrencer i arbejdet forud.
Har man et medlem med ordet i sin
magt, kan man af og til gøre sin tur-
nering til et overflødighedshorn af
præmier.

• Under selve turneringen kan man
evt. tjene penge på kantinedrift, men
der er mange fælder: Man skal have
det fornødne mandskab; man skal
have de nødvendige tilladelser, hvis
man f.eks. vil sælge mad, drikkeva-
rer og slik (skal man f.eks. moms-
registreres); man skal sørge for at
købe ind i rigtige mængder eller sikre
sig, at man kan slippe af med, hvad
man har tilbage efter stævnet.

•Man kan evt. arrangere bankospil
(pas på med tilladelserne, hvis det er
offentligt).

•Man kan lave et lotteri, men her er
igen mange farer. Man skal have de
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nødvendige tilladelser, men farligst
er illusionerne om, hvor mange lod-
der man kan sælge. Her har mange
brændt sig og fået jubilæet til at
hænge ud af halsen på medlem-
merne, så mit råd er, at man ikke går
denne vej.

• Er turneringen stor nok, kan man
søge støtte hos sit distrikt, sin kreds
eller DSU/DSUs Støtteforening.

•Man kan forsøge at tegne ‘fadder-
skaber’ for stærke spillere, som man
vil invitere til sin turnering, og man
kan evt. forsøge at skaffe billigere/
gratis logi på lokale hoteller, som til
gengæld vil blive nævnt på linje med
andre sponsorer.

•Man skaffer smågaver, vareprøver
etc. til en gavepose, som samtlige
deltagere får udleveret ved turnerin-
gens åbning sammen med brochu-
rer for kommunen og turneringens
sponsorer. Sådanne gaveposer lader
sig tit skaffe med et ganske impone-
rende indhold uden alt for vold-
somme anstrengelser, og det er en af
de ting, der straks stemmer et helt
felt mere end venligt over for begi-
venheden.

•Man laver et flot og ambitiøst pro-
gram, som kan give et substantielt
overskud, hvis det gribes rigtigt an.
Dette sidste må vi se særligt på.

•Man laver evt. under sin turnering
en daglig bulletin/avis, som kan kø-
bes på spillestedet og downloades
gratis fra internettet. Derved bliver
den attraktiv at tegne annoncer i.

Turneringsprogram
Det er så godt som umuligt at tegne
annoncer til et program, hvis man
blot vil have annoncøren til at støtte
et godt formål. I stedet skal man fore-
slå, at man laver en elegant annonce,
‘der får læseren til at studere annon-
cen, før han læser teksterne’.

Det gør man ved at lade annon-
cerne have en form for skakmotiv,
lige fra det banale:

Vi er de bedste på vores felt

Det smarte træk

Du bliver ikke mat, hvis du køber
din skakbog hos ...

Til det lidt mere elegante:

Hos os er du kongen, og vi er i
vores es for at betjene dig

Enhver bonde føler sig som
konge, hvis han spiser sit måltid i
Restaurant ...

Dit parti må ikke gå i fisk, men fisk
er godt hos ...

Kombinerer man humor med skak-
stillinger, der illustrerer teksten, kan
man tjene store penge på et program.
Lav f.eks. et diagram, hvor samtlige
brikker har skygger, så det ser ud,
som om man ser dobbelt. Teksten
derunder:

det endnu ikke er gået op for mange,
hvor god reklame man kan få gen-
nem skak, og den derfor stadig er
usædvanligt billig.

Det, du har at tilbyde en sponsor, er:

• Han kan sætte sit navn på turne-
ringen.

• Han kan annoncere sit sponsor-
ship.

• Han vil blive nævnt i alt materiale,
herunder annoncering, der udsendes
om turneringen.

• Specielt er der muligheden for at
lave en internetside, hvor sponsor har
sin egen afdeling og f.eks. kan arran-
gere en verdensdækkende konkur-
rence, og hvor sponsors navn optræ-
der i forbindelse med f.eks. live dæk-
ning af runderne.

• Han får annonce i programmet, og
hans navn optræder i spillelokalet,
bl.a. stort i forbindelse med evt.
demonstrationsbrætter

• De små navneskilte, alle får udle-
veret, når de før turneringen betaler
indskuddet, bærer sponsors logo og/
eller navn.

•Man nævner hans sponsorship,
når man forsyner pressen med par-
tier fra sin begivenhed.

•Man kan evt. tilbyde en hoved-
sponsor, at man arrangerer en simul-
tan eller turnering i hans forretning,
firma, med hans forretningsforbin-
delser eller lignende.

• Evt. kan turneringens officials op-
træde i T-shirts fra sponsor.

• Turneringen kan evt. spilles med
bræt, brikker og ure, som sponsor
har indkøbt, og som bærer sponsors
logo.

• Er der en daglig bulletin, vil spon-
sors navn være på forsiden af hvert
nummer.

Sørg for, at alle aftaler foreligger
skriftligt. Selv, når du er bombesik-
ker på, hvad der er aftalt, vil du op-
leve, at er ikke er enighed om, hvad
det er; og uanset, hvor meget du tror
på en sponsor, kan du blive skuffet.
Jeg taler af mere end bitter erfaring!

Trænger du til briller, gå til ...

Eller en stilling, hvor kun dronnin-
gerne mangler, med underteksten:

Hvor er damerne?
De er gået i udstyrsmagasinet,
hvor ...

Hvad der skal stå i programmet, er et
kapitel for sig, men her holder vi os
til det, der har med penge at gøre.

At finde en hovedsponsor
En hovedsponsor slår kun til, hvis
han får noget for pengene. Derfor
skal man være helt klar over, hvad
man har at tilbyde, før man henven-
der sig.

Det er vigtigt, at man ikke kom-
mer med en attitude, der klart ud-
trykker: Egentlig er det her ikke pen-
gene værd, men skak er en god be-
skæftigelse, der er værd at støtte, så
det synes jeg, du skal gøre.

Det virker ikke. Derimod skal du
gøre det klart, at du har et godt til-
bud. Et tilbud, som er billigt, fordi
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Husk den løbende
pressedækning
Husk, at det hele tiden er nødven-
digt at lade pressen følge bestræbel-
serne. Lige fra nyheden om, hvilken
begivenhed man vil lave, og at man
har oprettet en jubilæumsfond; over
nyheder om sponsorer, status på jubi-
fonden, succes/fiasko for ansøg-
ninger, resultater af støtteforanstalt-
ninger, etc. Hele tiden med maksi-
malt fokus på de sponsorer, der alle-
rede er  hus.

Overvej hele tiden, om du har små
skæve vinkler at tilbyde medierne:
Usædvanligt unge eller gamle spil-
lere; spillere, der har usædvanlige
bedrifter eller hændelser i deres for-

Nicolai V. Pedersen var ikke tilfreds
med pointhøsten i Capablanca Me-
morial, som han deltog i sammen
med Carsten Høi (se Skakbladet nr.
2). Spillet var ofte ikke præcist nok,
men skarpt og underholdende.

Nicolai V. Pedersen

kommenterer:

Nicolai V. Pedersen (2510)

C. Braga (2412)

Moderne Benoni / A67

Capablanca Memorial Havana, Cuba
lød egentlig som en fristende idé, da
Carsten Høi spurgte, om jeg var in-
teresseret i at deltage, især selvføl-
gelig i slutningen af en mørk novem-
ber måned kunne det være godt med
en lille solferie kombineret med en
skakturnering. Cubanerne satser
meget på sport og kultur. Modstan-
den i den åbne turnering var også
forholdsvis stærk for en open med
hovedparten af spillerne over 2400 i
rating. Det var en interessant ople-
velse at være på Cuba med mixet
mellem kapitalisme, kommunisme
og den gamle spanske kolonistil.
Men nok ikke stedet, man ønsker at
være indfødt med en gennemsnit
indkomst på under 50 USD om må-
neden. Alle er dog sikret et vist mi-

nimum via rationeringer og stats-
styring, men alligevel. Jeg vil dog
lade Carsten stå for hovedparten af
rejseberetningen – Skakbladet nr. 2.
Her et af mine gevinstpartier fra
turneringen (2. runde). Min score var
i øvrigt 5 af 10 imod et gennemsnit
på godt 2400. Ikke et resultat pro-
fessor Elo eller undertegnede er til-
freds med.
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5

5. cxd5 d6

Benoni et noget overraskende valg.
Det passede mig dog fint at få en
god fight.
6. e4 g6 7. f4 Lg7 8. Lb5† Sfd7

Sikkert inspireret af Watson, der har
anbefalet planen med Sfd7 og Dh4†.
9. Ld3 Dh4† 10. g3 Dd8 11. Sf3 0-0

12. 0-0 Sf6

Nu er 13... Lh3 eller 13... Lg4 er nu
ubehageligt. Derfor ...
13. f5!? a6?! 14. a4?!

14. Lg5 med lille hvid fordel.
14... Sg4 15. h3 Se5 16. Sxe5 Lxe5 17.

Lh6 Te8?

17... Lxg3 18. Lxf8 Dxf8 Med uklart
spil.
18. Df3 De7 19. f6!?

Ideen var mat på g7. Efter Lg7 fulgt
af De3-Dh6 og Lf8/h8.
19... Dd8 20. Kg2 Sd7 21. Lg7 Ld4 22.

Df4 Te5

22... Db6 23. Tab1 Se5.
23. Le2

23. Se2 Lxb2 24. Ta2 Ld4 25. a5 c4
26. Sxd4 cxd3 27. Sf3 med hvid for-
del.
23... De8 24. Lf3 g5 25. Dc1 c4 26.

h4!? Sc5? 27. hxg5 Lxc3
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28. Th1?

Med ideen 29. Txh7, men sort får
modspil. I stadet gav 28. g6! fxg6
29. Dxc3 Txe4 30. Lxe4 Dxe4† 31.
Kg1 Lf5 32. Tae1 Dxd5 33. Te7 Se4
34. De3 Hvid afgørende fordel.
28... Txe4 29. Dxc3 Te2† 30. Lxe2

Dxe2† 31. Kg1 Sd3 32. Dd4 Df3 33.

Th2 Se5

Og sort tabte på tid i en OK stilling.
1-0

tid; mærkværdige hændelser under
partierne (et ur, der svigter; strøm-
svigt; sprængte vandrør û hvad som
helst, der vil få læsere til at reagere
på en eller anden måde).

Husk at opfylde alle
indgåede forpligtelser
Mange arrangører falder sammen
efter afslutning af sidste parti og af-
sked med de sidste gæster, men skal
man have alle sine penge i hus og
mulighed for at komme tilbage, så
sørg for at gøre alt færdig. Forfalder
regninger først nu, så husk at sende
dem ud straks. Hver eneste indgået
forpligtelse skal honoreres, og alle
væsentlige sponsorer skal have en

tak fra klubbens formand, vedlagt
evt. program, bulletin eller besked
om, hvor på internettet man kan se
sponsor nævnt.

Du behøver ikke
at gøre det hele!
Bemærk, at ovenstående er et idé-
katalog, som man kan vælge fra. De
færreste vil have kræfter til at gøre
det hele. Vælg, hvad I mener kan
være egnet for jer, og gå så i gang.
Det vigtige er præcist at vide, hvad
man vil, og gå ind for det med fuld
musik.

Så er det forbløffende, så mange
penge der kan skaffes.

�

Skarpt spil i Caribien
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49 år efter
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Mar del Plata 1958 –

sejren over Eliskases kom

med i 50 Udvalgte partier,

men flere af de øvrige var

også kandidater og i høj

grad værd at gense.

Og har man 1½ point

mere end Panno, er man

gud i Argentina – og

hævet over slipsetvang.

På given foranledning gik jeg i gang
med at lede efter bulletinen fra Mar
del Plata 1958. Jeg har vistnok fire
sæt, og fandt virkelig et. Jeg havde
egentlig ikke tænkt over, at jeg starte-
de med seks gevinster. De to mindst
imponerende var de to første:

Casas

Larsen

Grünfeldindisk / D76

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d5

Jeg gjorde stadig flittig brug af Trifu-
novic’ bog fra 1951.
5. cxd5 Sxd5 6. Sf3 Sb6(!) 7. 0-0 Sc6

8. e3 0-0 9. Sc3 a5

Et andet udmærket træk er Te8. I
mange år spillede Emil Richters unge
tjekker vist mest det, og de tabte al-
drig, fortalte Kavalek. (Den ældste
var Jansa).
10. d5 Sb4 11. e4 c6 12. a3 Sa6 13.

dxc6 bxc6 14. Dc2 Le6 15. Td1 Dc8 16.

Sd4 Lg4 17. f3 Ld7 18. Le3 Sc4 19.

Lf2 Tb8 20. Tab1 e5 21. Sb3 Lh6!

Hvid skal holdes beskæftiget.
22. De2 Le6 23. Sc5 Sxc5 24. Lxc5 Td8

25. Txd8† Dxd8 26. Td1 Dg5 27. b4

axb4 28. axb4 Lf8 29. Sa4 Lxc5†

Remisen er uhyggeligt nær.
30. Sxc5 Txb4 31. Sxe6 fxe6 32. Lh3

Tb2 33. Lxe6† Kf8

Gad vide, hvordan det ender efter
34. Dd3 De3† 35. Kh1(!) Dxd3 36.
Txd3 Sd2.
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Men i tidnøden foretrækker min
modstander den ‘klare’ remis.
34. Lxc4 Txe2 35. Lxe2 De3† 36. Kf1

Ke7 37. Td3? Dc1† 38. Kg2 Dc2 39.

Kf1 c5 40. Td5 Ke6 41. h4

– og Hvid opgav hængepartiet.

Larsen

Behrensen

Slavisk / D94

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 g6

 5. Sf3 Lg7 6. Le2 0-0 7. 0-0 Sbd7(?)

8. cxd5 Sxd5!? 9. e4 Sc7 10. Lg5!?

Sb6 11. h3 Se6 12. Le3 Dc7 13. Dc1

f5!? 14. exf5

14. d5 Lxc3! var uklart.
14... Txf5 15. Te1 Sf4 16. Se5 Sxe2†

17. Txe2 Le6 18. Lf4 Dc8 19. Lh6 Sd5

20. Sxd5 Lxd5 21. Lxg7 Kxg7 22. Sg4

e6 23. Dh6† Kh8 24. Se3 Tf7 25. Sxd5

Meget energisk spillet. Men vinder
det?
25... exd5 26. Tae1
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Sort står positionelt overlegent, og
så kommer de små taktiske tricks

helt selvfølgeligt!

Se 25. træk Letelier - Larsen.

�

�
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Og hvad nu efter Df8 eller Dg8?
26... Df5?? 27. Te8† Tf8 28. T1e7 op-

givet.

Det var Marcos Luckis, der hentede
mig i lufthavnen. Han advarede mig
mod de mange stærke argentinske
mestre. Szabo, Euwe og navnlig
Denker var blevet alvorligt overra-
skede. Jeg takkede for advarslen,
men sagde ellers ikke noget. Jugo-
slaverne havde ikke haft mange pro-
blemer. Gligoric og Trifunovic i 63,
Ivkov i de to turneringer i 55.
I runde 3-6 fik jeg tre af dem samt
den stærke chilener René Letelier.
Ét af partierne er med i 50 Udvalgte,
og to andre var lige ved.

Letelier

Larsen

Uregelmæssigt / A15

1. e3 Sf6 2. Sf3 d6 3. c4 g6 4. b3 Lg7

5. Lb2 0-0 6. d4 c5 7. Le2 Da5†!?

8. Dd2 Dxd2† 9. Sbxd2 Lf5 10. 0-0 Sc6

11. Tfd1 a5!? 12. a4 Sd7 13. h3 cxd4

14. Sxd4 Sc5 15. g4 Ld3!? 16. Lf3 Ta6!
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Det var det træk, jeg huskede.
17. Tdc1 Tb6 18. Ld1 f5 19. Lc3 f4 20.

Sxc6

En positionel falliterklæring, men
hvad kunne han gøre? Der truede
fxe3 og Lh6.
20... bxc6 21. Lxg7 Kxg7 22. exf4 Txf4

23. Tc3 Tb8 24. Ta2 Tbf8 25. f3 Sa6!

Den havde jeg glemt! Efter 26. Txd3
Sb4 kan de to tårne ikke dække hin-
anden, og efter 27. Te3 Sxa2 28.
Txe7 T8f7 har Hvid ikke en chance
(29. Te8 Td4!)
26. Sf1 Lxf1 27. Kxf1 Td4 28. Ke1 c5

29. Td2 e5 30. Lc2 h5 31. gxh5 gxh5

32. Le4 Kf6 33. Txd4 cxd4 34. Td1 Tg8

35. Kf2 Sc5 36. Tb1 Tb8 37. Lc2 Tb7

38. Tg1 Tg7 39. Td1 h4 40. Tb1 Tg3 41.

b4 axb4 42. Txb4 Txh3 0-1

Larsen

Pilnik

Kongeindisk / E63

1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 g6 4. Sf3 Lg7

5. g3 0-0 6. Lg2 Sc6 7. 0-0 a6

Panno-varianten, indført i 1955.
8. h3 Tb8 9. e4 b5 10. e5 Se8?! 11.

De2 b4? 12. Sd5 h6 13. Td1 e6 14.

Se3 Se7 15. Sg4 Kh7 16. Lf4 d5 17. c5

Ld7 18. h4
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Sort har intet spil. Han står til tab.
18... Lb5 19. Dc2 b3 20. axb3 Tb7 21.

Lf1 Dd7 22. Ta3 Lxf1 23. Kxf1 Db5†

24. Kg2 c6 25. h5 Sf5 26. Th1 g5 27.

Lxg5 hxg5 28. Sxg5† Kg8 29. h6 Lh8

30. Se3 Lf6(!) 31. exf6 Sxe3† 32. fxe3

Sxf6 33. Tf1 Se4 34. Sxe4 dxe4 35.

Dxe4 De2† 36. Tf2 Dh5 37. Df4 f6 38.

Ta1 Dd5† 39. Df3 Txb3 40. Dxd5 cxd5

41. Txa6 Txe3 42. c6 Kh7 43. c7 Tg8

44. Kh2 Tc8 45. Tc2 Tb3 46. Txe6 Tb7

47. Txf6 Tcxc7 48. Txc7† Txc7 49. g4

Tc4 50. g5 Txd4 51. Kg3 Td1 52. Tf7†

Kg8 53. Td7 d4 54. Kf4 d3 55. g6 Tf1†

56. Ke3 opgivet.

Rossetto

Larsen

Kongeindisk / E87

1. c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7

5. f3

Av! Jeg kendte en masse teori, men
alle varianterne var gode for Hvid.
5... e5 6. d5 Sh5 7. Le3 f5 8. Sge2 0-0

9. Dd2 a6 10. 0-0-0 Sd7 11. Kb1 De8

12. Sc1 Sdf6 13. Ld3 Kh8 14. Lc2 b5

Hvad kan jeg gøre. I det mindste har
jeg et svar på c5, der i lignende stil-
linger er meget stærkt: 15. c5 b4 16.
S3e2 fxe4 17. fxe4 Sg4.

�

�

�

William

Lombardy ved

skakbrættet i

1958. Nummer

to i Mar del

Plata efter Bent

Larsen, og året

forinden havde

han vundet

Junior-VM med

den perfekte

score 11 af 11.
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15. cxb5 axb5 16. exf5 gxf5 17. Sd3

f4!?

Afbytningen i 16. træk giver mig
denne chance. Den er livsfarlig, men
hvad ellers?
18. Lf2 e4 19. fxe4 Sxe4 20. Sxe4 Dxe4

21. Sb4 Dxg2 22. Thg1 Dh3
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Jeg var bange for Ld4.
23. Tde1 Lf5 24. Te7 Tae8 25. Txc7 f3

26. Ld4 Lxd4 27. Dxd4† Te5 28. Sd3

Lxd3 29. Lxd3 Sf6 30. Df4?

Meget bedre Tg3. Hvid havde vist et
minut. Jeg lidt mere.
30... f2 31. Tg3 Te1† 32. Tc1 Txc1†??

Fuldstændig talentløst. 32... Dc8 vin-
der.
Jeg forestillede mig 33. Dxc1 Dxh2
34. Tf3 Te8.
33. Kxc1 Dc8† 34. Kd2!

Undgår 34. Kb1?? Se4! og også 34...
Kd1 Sd7 35. Dd4† Se5 36. Lf1 Df5.
34... Dc5 35. Dg5??

35. Tf3!
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35... f1S†! 36. opgivet.

Den eneste gang, jeg har fået chan-
cen for at vinde på en springer-
forvandling. Løberforvandling har
jeg endnu til gode.

I 7. runde spillede jeg mod Julio
Sumar fra Peru. Jeg fik en gunstig
åbning, men han forsvarede sig op-
findsomt. Da jeg burde have været
tilfreds med remis, fortsatte jeg med
at spile på tab. En af hans døtre rin-
gede for kort tid siden. Faderen var
død, og hun var på besøg hos argen-
tinske venner. Jeg gav hende partiet
med en forklaring. I bulletinen
mangler der to træk, to løberskakker.
Sort havde givet en løberskak som
hemmeligt træk, men ikke den bed-
ste. Han tilbød senere remis, og det
tog jeg med stor begejstring imod.
8. runde:

Foguelman

Larsen

Caro-Kann / B16

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

Sf6 5. Sxf6† gxf6 6. Lc4 Lf5 7. c3 e6

8. Dh5 Sd7 9. Sf3 Lg6 10. Dh3 Sb6

11. Lb3 Dc7 12. Sh4 Le4 13. 0-0 Ld5

14. Dd3

Noget frygteligt rod. Hvad havde jeg
spillet mod Lc2? Måske c5.
14... f5 15. Sxf5 exf5 16. Te1† Le7 17.

Dxf5 Dd7 18. De5 Tg8
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Her synker Hvids verdensbillede i
grus. Han finder intet mod 19. Lg5
0-0-0 20. Dxe7 Dg4.
19. Lxd5 Sxd5 20. c4 Dg4! 21. g3 f6

Dronningfangst!
22. De4 Dxe4 23. Txe4 Sb6 24. b3 Kf7

25. Th4 Th8 26. a4 Sd7 27. Lb2 Tad8

28. Te1 Sf8 29. The4 Sg6 30. h4 h5

31. f4 Lb4 32. f5 Se7

Bare rolig. 33. Lc3 Lxc3 34. Txe7†
Kg8 går fint.

33. Tf1 The8 34. Tef4 Sg8 35. Kf2 Ld2

36. Tf3 Sh6 37. Td1 Sg4† 38. Kg1 Te2

39. Lc3 Le3† 40. opgivet.

Dagen efter var fridag, hvor jeg var
inviteret hjem til en af Eliskases’
venner, der elskede Danmark. Han
havde været wienerbarn i Vigerslev
præstegaard 1920-24. Nu var han
ekspert i lydsystemer til f.eks. bio-
grafer. Når han prøvede ti gram-
mofonplader fra  His Master’s Voice
og andre førende mærker, leverede
han de ni tilbage.
Nå, efter et par times musik var der
stemning for at vise mig casinoet.
– Jamen, jeg spiller ikke!
– Nej, men De skal da lige se det.
Vi kom dertil kl. 21.50, men ved
indgangen blev vi standset af en per-
son i noget, der godt kunne ligne en
admiralsuniform. Efter kl. 21 var der
nemlig slipsetvang, og hverken lyd-
ingeniøren eller jeg havde taget så-
dan et klædestykke på. Hvorfor skal
man hæmme blodtilførslen til hjer-
nen. Admiralen var ikke til at hugge
eller stikke i. Så kom Luckis frem.
Han sagde, at admiralen ikke var klar
over, hvem jeg var.
–  ???
– Det er Gud! Han har halvandet
point mere end Panno. Nu kom en af
cheferne til, og han løste selvfølge-
lig problemet. Luckis var en god
kunde. Vi gik ind.
Men næste dag tabte jeg til Panno.
Partiet står stadig i bøgerne som be-
vis for, at et officersoffer i Rauzer
ikke er korrekt.
Men i 10. runde vandt Pilnik over
Panno. Et typisk Pilnik-parti, hvor
de første 80 træk var en lidelse. Om-
sider åbnede Panno stillingen med
et løberoffer. Og så vandt Pilnik.

Pelikan

Larsen

Hollandsk / A97

1. Sf3 f5 2. g3 Sf6 3. Lg2 d6 4. d4 e6 5.

c4 Le7 6. 0-0 0-0 7. Sc3 De8 8. Te1 d5

9. Db3 c6 10. cxd5 exd5 11. e4 fxe4

12. Sxe4 Sxe4 13. Txe4 Df7

�
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Pelikan var en original spiller, og han
spillede jo selv både hollandsk og
Bird. Men her er 14. Te2 meget
stærkt, som i Portisch - Larsen, Za-
greb 1965.
14. Se5? Dxf2† 15. Kh1 Lf6 16. Lf4

Lf5 17. Tee1 Lxe5 18. Lxe5 Sd7 19. Tf1

Dc2 20. Dxb7 Sxe5 21. Tfc1 Tab8 22.

Dxb8 Txb8 23. Txc2 Lxc2 24. dxe5 Txb2

25. Tf1 Tb1 26. Kg1 Txf1† 27. Kxf1 Kf7

28. Lh3 Lb1 29. a3 c5 30. Ke2 c4 31.

Ke3 c3 32. Lg2 d4† 33. opgivet.

I 11. runde lykkedes det mig ikke at
vinde over den unge Jaime Emma i
en af hovedvarianterne i Tarrasch-
Forsvaret.
I 12. runde var der ingen problemer
med Olivera. Han var en hyggelig
tyksak, der i mange år havde vundet
Uruguay-mesterskabet, hver gang
han stillede op.

Olivera

Larsen

Siciliansk / B50

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. c3 Sf6 4. e5 dxe5

5. Sxe5 Sbd7 6. f4 e6 7. d4 Sxe5 8.

fxe5 Sd5 9. Lb5† Ld7 10. Lxd7† Dxd7

11. 0-0 Tc8 12. dxc5 Lxc5† 13. Kh1

0-0 14. De2
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14... f5!?

Muligvis det eneste. Men efter et træk
som b5 er det også trist, hvad Hvid
har fået ud af åbningen.
15. exf6 Txf6 16. Txf6 Sxf6 17. Le3(?)

Lxe3 18. Dxe3 Dd1† 19. Dg1 De2 20.

Sa3 Dxb2 21. De1 e5 22. Dc1 De2 23.

h3 Se4 24. De1 Txc3 25. Dxe2 Sg3†

26. Kh2 Sxe2 27. Sb5 Tc2 28. Td1 Sf4

29. Td8† Kf7 30. Td7† Kf6 31. Txb7

Txg2† 32. Kh1 Txa2 33. Sxa7 e4 34.

Sc6 e3 35. Tb4 Ta1† 36. Kh2 Sd3 37.

Te4 Ta2† 38. opgivet.

I 13. runde vandt jeg over Sangui-
neti, og jeg var godt tilfreds med mit
12. træk. Men der var da egentlig
ikke noget at vinde med.
Raúl var et meget stort talent, men
doven. Engang spurgte jeg Panno,
hvordan Raúl havde det– Jo, han har
det skam udmærket, men hans do-
venskab bliver stadig værre. Sidst,
jeg så ham spille bridge i Club Ar-
gentino de Ajedrez, havde han en
sekretær til at holde kortene.

Larsen

Sanguineti

Engelsk / A37

1. c4 c5 2. g3 Sc6 3. Lg2 g6 4. Sf3 Lg7

5. 0-0 d6 6. Sc3 Sh6 7. a3 0-0 8. Tb1

Lf5 9. d3 Dd7 10. Sd5 Tab8 11. b4 cxb4

12. Sxb4 Lh3 13. Lb2 Lxg2 14. Kxg2

Sf5 15. Lxg7 Kxg7 16. Da4 Tfd8 17.

Sxc6 bxc6 18. e4 Sh6 19. Sd4 Txb1 20.

Txb1 c5 21. Dxd7 Txd7 22. Sc2 Sg4 23.

f4 f5 24. h3 Sf6 25. Kf3 e6 26. Se3

Sg8 27. exf5 gxf5 28. g4 fxg4† 29.

hxg4 Se7 30. f5
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Sort er i tidnød!! 30... exf5 holder
vist.

30... Kf6?? 31. Kf4

Nu vinder det vist i alle varianter.
31... d5(?) 32. g5† Kf7 33. Sg4 Sc6

34. Th1 opgivet.

I næstsidste runde var jeg i tabsfare
mod Reinhardt. Men reddede remis.
I sidste runde byttede Lombardy og
jeg brikker, så det var en lyst. Re-
mis! Men Bill var skam også blevet
nr. 2, hvis han havde tabt.
Juniorverdensmesteren fra 1957 var
virkelig talentfuld dengang. Han
sluttede ubesejret. Lad os lige se det
nummer, han lavede med Rossetto i
2. runde:

Rossetto

Lombardy

Dronninggambit / D27

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. e3 d5 5.

Sc3 dxc4 6. Lxc4 a6 7. 0-0 b5 8. Ld3

Lb7 9. De2 Sbd7 10. Td1 Dc7 11. e4

cxd4 12. Sxd4 Lc5 13. Sb3 Lb6 14. Lg5

De5 15. Lh4 0-0 16. Lg3 Dg5 17. e5

Sh5 18. Lxh7† Kxh7 19. Txd7 Sxg3 20.

hxg3 Tab8!
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Den hvide stilling er meget vanske-
lig!!
21. g4 Df4 22. Tad1 Th8 23. Dd2 Dxg4

24. Dc2† Kg8 25. Txb7 Txb7 26. Se4

Tb8 27. Sbc5 Dh5 28. Sg3 Dxe5 29.

Sd7 Dxg3 30. Sxb6 Dh4 31. opgivet.

Slutstillingen:
Larsen 12 p., Lombardy 11, Panno,
Eliskases og Sanguineti 9½, Pilnik
9, Emma 8, Rossetto 7½, Foguelman
og Reinhardt 7, Casas og Letelier 6½,
Sumar 5, Olivera 4½, Behrensen 4,
Pelikan 3½.
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Karjakin, Carlsen, Radjabov, Naka-
mura, Negi, Lahno, Hou Yifan – og
tidligere Polgar(s), Leko, Kramnik,
for ikke at gå tilbage til Fischer eller
endda Capablanca og Reshevsky.
Alle velkendte navne, der er slået
igennem i en tidlig alder under præ-
dikatet ‘naturtalent med medfødt
flair for spillet’. Men hvad betyder
det, og hvordan identificeres og ud-
vikles et talent?

Psykologisk forskning gennem
100 år betvivler, at der overhovedet
findes en sådan ting som ‘medfødt
talent’ – ifølge forskerne ‘skabes ta-
lenter gennem motiveret træning; de
fødes ikke’. Med andre ord: Natur-
spilleren, der bliver stormester uden
at have åbnet en skakbog, eksisterer
ikke.

Lager af viden
I JFK-lufthavnen i New York faldt
jeg for nylig tilfældigt over en inter-
essant overskrift på forsiden af et
tidsskrift. Tidsskriftet var Scientific
American, og overskriften lød
Secrets of the Expert Mind. Mere
interessant, det medfølgende billede
viste, at der primært blev tænkt på
skakspillere. Min kone Evgenia er
netop ved at færdiggøre sit speciale
i psykologi, hvor skak og udvik-
lingspsykologi kombineres, så artik-

Skakkens vidunderbørn –

len var dobbelt interessant. Artiklen
inde i bladet – skrevet af Philip E.
Ross, der selv spiller skak – opsum-
merede 100 års forskning i skak-
spilleres kognitive processer. Forsk-
ningen viser, at stormestre især over-
går amatører ved deres ‘lager’ af
struktureret viden, som opbygges
via års ‘effortful study’, hvor spille-
ren hele tiden lærer nyt ved at tackle
nye problemstillinger, der ligger lige
over hans/hendes nuværende kom-
petencer.

Ifølge nobelpristageren Herbert
Simon tager det 10 års hårdt og sy-
stematisk arbejde at opbygge eksper-
tise inden for et felt – uanset om dette
felt er skak, musik, matematik eller
noget helt fjerde. Men hvordan pas-
ser det sammen med det stigende
antal vidunderbørn, som vi ser i skak
(og også på andre felter), og som slår
hurtigt igennem?

Her gør Ross opmærksom på, at
det i takt med den teknologiske ud-
vikling er blevet meget lettere at
samle og tilegne sig information og
ny viden, samt at afprøve nyopnåede
kompetencer i praksis. Databaser,
analysemoduler og de øgede mulig-
heder for at spille partier og turne-
ringer på Internettet eller i den vir-
kelige verden afkorter muligvis et
talents inkubationstid. Som Harvard-

professoren Howard Gardner, som
opfandt begrebet ‘multiple intelli-
genser’, påpeger i bogen Leading
Minds, muliggør skak som kalku-
lations- og logikspil hurtig frem-
gang, hvis man først forstår de
grundlæggende principper.

Skak har den store pædagogiske
fordel, at der er hurtig og ubønhør-
lig afregning ved kasse 1. Hvis man
ikke er god nok, taber man, og resul-
tatet kan ikke diskuteres. Kompe-
tenceniveauet kan derved måles
umiddelbart, så et talent hele tiden
kan motiveres til at stræbe efter nye
mål.

Skal læres tidligt
Det afgørende er ifølge artiklens
konklusioner således at arbejde hårdt
og systematisk med et felt, samt ikke
mindst at motivere børn for dette
arbejde og for feltet i al almindelig-
hed, så deres interesse fastholdes.
Ross hævder, at trænere – og eks-
perterne/talenterne selv – ofte over-
vurderer betydningen af ‘medfødt
talent’ og deres egne evner til at
spotte talent.

Konklusionerne hænger udmær-
ket sammen med Kramniks bemærk-
ning i et interview for nylig, at hvis
man ikke er startet med skak i en
alder af 3-5 år, er det for sent at blive

Af Lars Bo Hansen
i samarbejde med Evgenia Hansen

Julian Hodgson giver simultan

Magnus Carlsen

Bobby Fischer 15 år
José Raúl på 4 år spiller skak

med Capablanca senior Samuel Re

Foto: tr
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– er det flid eller talent?

rigtig god. Inden for udviklings-
psykologien tales der om ‘window
of opportunity’ for at lære en fær-
dighed. Hvis et barn f.eks. ikke hø-
rer et sprog i det første leveår, kom-
mer det sandsynligvis aldrig til at tale
det på modersmålsniveau. Måske er
der en tilsvarende mekanisme og
‘optimal indlæringsalder’ for skak?

Tror på talentet
Med fare for at argumentere mod
videnskaben vil jeg dog fortsat til-
lade mig at tro på tilstedeværelsen af
medfødt talent (måske har forskerne
simpelthen endnu ikke opfundet
metoder og analyseværktøjer, der
kan måle talent?).

Set med skakbriller er der visse
huller i artiklens argumentation. Bl.a.
afvises Capablancas berømte be-
mærkning om, at han ‘aldrig syste-
matisk havde studeret skak’ – og at
han dermed var et naturtalent – med
henvisning til, at Capa blev smidt
ud af Columbia University i USA,
fordi han spillede for meget skak (og
derved opbyggede de kognitive
strukturer, artiklen argumenterer
for). Men Capa var jo rigtig god al-
lerede som barn hjemme i Cuba,
længe før han kom til USA – og
hvem har ikke set billedet af Res-
hevsky i matrostøj spille simultan

som 10-årig? Der er ingen tvivl om
værdien af træning og motivation,
men at udelukke eksistensen af ‘med-
født talent’ virker efter min opfat-
telse tvivlsomt. Desuden savner jeg
begrebet ‘forståelse’. Det virker ikke
tilstrækkeligt i skaksammenhæng at
tale om ‘struktureret viden’.

I min egen karriere har jeg mødt
en række unge talenter, mens de var
teenagere på vej frem, f.eks. Leko,
Kramnik, Morozevich, Ivanchuk,
Gelfand, Adams, alle Polgar-sø-
strene og senest Magnus Carlsen og
Nakamura. Hvis det hele var tillært
via træning, kunne man antage, at
der ville være en vis konvergens i
talenternes spillestil, men af erfaring
kan jeg sige, at det bestemt ikke er
tilfældet! Jeg har både været udsat
for Judits kombinationer, Lekos po-
lerede positionsspil og Morozevich’s
originale ideer.

Nutidens talenter stormer frem, og
der skal også være lidt skak i denne
artikel! Sidste år vandt Karjakin
superturneringen i Tomsk, mens
Magnus Carlsen klarede sig flot ved
OL og i traditionsturneringen i Biel
og nu senest i Linares. Begge er født
i 1990, men er allerede i verdens-
eliten. Med kort mellemrum har
f.eks. Morozevich fået kærligheden
at føle mod begge de to unge løver:

Sergey Karjakin

Alexander Morozevich

Fransk / C11

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7

5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 cxd4 8. Sxd4

Lc5 9. Dd2 0-0 10. 0-0-0 a6 11. Df2

De7!?

Usædvanligt, og måske heller ikke
særlig godt. Normalt bytter Sort på
d4 her.
12. Ld3 f6 13. exf6 Sxf6 14. The1!

Centralisering! Hvid lægger pres på
Sorts centrumsbønder. Han er ikke
bange for 14... Sg4, som besvares
med 15. Sxc6.
14... Lb4 15. Dh4!

Oplægget til et interessant bonde-
offer.
15... Lxc3 16. bxc3 Da3† 17. Kb1 Dxc3

18. Sb3
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eshevsky hvid mod Chaplin
Nigel Short 11 år

Sergey Karjakin

Junior-VM

Curt Hansen
Parimarjan Negi stormester

som 13-årig juli 2006
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...SKAKKENS VIDUNDERBØRN

Hvad har Hvid fået for sin bonde?
Et potentielt angreb på kongefløjen
(der truer g2-g4-g5), velkoordine-
rede officerer samt kontrol over de
sorte felter. Mere end rigeligt for en
bonde. Morozevich giver bonden
tilbage og søger tilflugt i et dårligt
slutspil (måske regnede han med at
kunne holde det mod ungmesteren?),
men Karjakin viser god teknik og
tålmodighed.
18... Se4?! 19. Lxe4 dxe4 20. Lc5 Te8

21. Txe4 Df6 22. Dh5! Df7 23. Dxf7†

Kxf7 24. Lb6!

Et stærkt profylaktisk træk. Hvid
forhindrer Sort i at udvikle Lc8 med
b7-b5, og tager kontrol over ind-
brudsfeltet d8.
24... Kg8 25. g4 e5!?

Igen vælger Morozevich at give en
bonde frem for passivitet. Men han
får intet for den.
26. fxe5 Le6

Ikke 26... Txe5 27. Txe5 Sxe5 28.
Td8† eller 26... Sxe5? 27. Tde1.
27. Sc5 Tac8 28. Kb2 Te7 29. Td6 Tce8

30. Sxe6 Txe6 31. Txe6 Txe6 32. Lc7

Kf7 33. h4 Te8 34. c4 Ke6 35. Ld6 b6

36. Kc3 Tc8 37. Kd3

Hvid har med tålmodige manøvrer
koordineret brikkerne, og er nu klar
til 38. Te2 og 39. Tb2. Men Sorts
næste træk forbedrer ikke situatio-

nen, bonden er ikke mindre svag på
b5.
37... b5?! 38. cxb5 axb5 39. Te2! Kd5

40. Tb2 Sa7 41. Tb4 Tc1 42. Lb8 Kc5

43. Tb2 Sc6 44. Ld6† Kb6 45. Te2!

Tårnet i nakken på fribonden!
45... Td1† 46. Ke4 g6 47. h5 Sd4

47... gxh5 48. gxh5 Th1 49. e6 vin-
der for Hvid. Men direkte 47... Td4†
var måske en bedre chance. Nu træn-
ger Hvid ind med tårnet.
48. Tf2! Sc6 49. Tf7! Td4† 50. Ke3

gxh5 51. gxh5 Th4 52. Txh7 Sd4 53.

Tf7 Kc6 54. h6 Se6 55. h7 Kd5?!

Håbløst. Men 55..Sg5 56. Tc7† Kb6
(56... Kd5 57. Tc5†) 57. Tg7 Sxh7
58. Le7! (dominerer springeren) 58...
Th3† 59. Ke4 Kc6 60. e6 bør også
vinde for Hvid.
56. Le7 Th3† 57. Kf2 Sd4 58. Lf6 1-0

Få uger efter dette parti gik det igen
galt for Moro mod en af de unge stjer-
ner. I diagramstillingen har han el-
lers momentant to merbønder, men
dobbeltbønderne er jo ikke meget
værd, og Sorts kongestilling er svag,
så Hvid har de bedste chancer.

Alexander Morozevich
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Magnus Carlsen

21. Sac4 Sed5 22. Lxe5 Lg7 23. Sd6!

Te7 24. S2c4 Le6 25. a6 Sb4 26. Dc1

Sd3 27. Lxd3 exd3 28. Dc3 Lxc4 29.

Dxc4! Dg8

Naturligvis ikke 29... Txe5? 30.
Sf7†.
30. Dxc5 d2 31. Tad1 Txa6 32. Txd2

Sd5

Morozevich har forsvaret sig godt,
men hans stilling er stadig vanske-
lig. Bonden på c6 er svag, og konge-

stillingen er usikker. Desuden koor-
dinerer hans brikker ikke særlig godt.
33. Lxg7† Txg7 34. h3!

Tålmodigt. Hvid forbedrer roligt sin
stilling.
34... De6 35. Tb1 h6 36. Dc4 Tb6 37.

Txb6 De1† 38. Kh2 Sxb6?!

38... Dxd2 39. Txc6 Df4† er måske
en bedre chance, selv om det koster
en bonde. Nu beholder Hvid dron-
ningerne på brættet og kan angribe
Sorts konge.
39. Df4! Sd5?

Dette taber omgående, men 39... Kh7
40. Se4 var heller ikke godt.
40. Txd5! cxd5 41. Df8† Kh7

41... Tg8? 42. Dxh6† mat.
42. Se8!

Her opgav Sort, for der er intet for-
svar mod dobbelttruslen 43. Dxg7†
mat og 43. Sf6† mat. 42... De5† be-
svares køligt med 43. f4. 1-0

Flot spil af de to unge knægte. Mon
ikke der er en smule medfødt talent?

Simultanskak

v/GM Lars Bo Hansen

Jyllinge Skakklub og Ølstykke/
Stenløse Skakklub har har aftalt
med stormester Lars Bo Hansen,
at han kommer til Ølstykke tirs-
dag den 24. april 2007 og spiller
simultanskak.
Der startes kl. 19.00 prc., hvor
Lars Bo demonstrerer forskelli-
ge partier etc. på stort demobræt
ca. 1 time, hvorefter han spiller
simultanskak mod samtlige del-
tagere.
Der spilles på denne adresse:
Græstedgård, Udlejrevej 13B,
3650 Ølstykke.
Alle er velkomne, men da delta-
gerantallet er begrænset foreslås
hurtig tilmelding til formand i
Jyllinge Skakklub  Jørgen Jungs-
berg, tlf. 46 73 00 56, email:
jjungsberg@hotmail.com.
Deltagelse afgøres efter princip-
pet ‘først til mølle.....’

�

De tre Polgar-søstre, Zsofia, Judit og

Zsuzsa, blev trænet systematisk af

deres far og nåede tidligt imponerende

resultater. Men uden talent havde

fliden næppe rakt til verdenseliten.

Foto: Hamid
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v/ Steffen Pedersen

Verdens stærkeste åbne turnering,
Aeroflot Festival, blev afviklet for
sjette gang i Moskva i anden halv-
del af februar måned. Adgangs-
kravet til A-gruppen er et Elo-tal på
2550 – et krav, som kun fem danske
spillere kan opfylde. Inklusive en-
kelte ‘wild cards’ samlede turnerin-
gen i år 88 spillere fra hele verden.
Dertil spilles der i tre andre grupper
inddelt efter rating.

A-gruppen blev vundet af 21-
årige Evgeny Alekseev, Rusland, og
det resultat indløste samtidig billet
til den stærke lukkede turnering i
Dortmund til sommer.

Den jævnaldrende ukrainer, An-
drei Volokitin, er fra en placering
som nr. 20 i verden for to år siden
støt og roligt gledet ned ad FIDE’s
verdensrangliste til en aktuel place-
ring som nr. 60 i verden. I Aeroflot-
turneringen præsterede Volokitin
igen under vanlig standard, men han
vandt et spændende parti i 3. runde.
Ligesom i sidste ‘skafot’ er det den
17-årige landsmand, Yuriy Kuzu-
bov, der lægger ryg til.

Andrei Volokitin (2645)

Yuriy Kuzubov (2554)

Siciliansk / B33

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 e5 6. Sf5

Svesnikov-varianten i Siciliansk er
ikke nem at få fordel mod, og Volo-
kitin vælger en sidevariant, der sjæl-
dent ses. Hvids træk er ganske lo-
gisk, da det jo truer en skak på d6.

Sammenholdt med hovedfortsæt-
telsen 6. Sb5 har trækket endda den
fordel, at springeren via e3 kan tage
kontrol over d5. Men det bliver der
ikke tid til...
6... d5 7. exd5 Lxf5 8. dxc6 bxc6 9.

Df3

Hvid opnår ingen fordel ved at bytte
dronninger. Tværtimod så aktive-
rer det Sorts tårn, og der vil blive
problemer med bonden på c2.
9... Dd7 10. Lg5 e4

10... Lb4 11. Lxf6 gxf6 12. Ld3
giver Hvid håb om en mikroskopisk
fordel på grund af Sorts lidt dårli-
gere bondestruktur.
11. Dd1!?

Efter at have fremprovokeret e4 og
dermed lukket diagonalen mod c2
for Sorts løber er Hvid nu interesse-
ret i dronningafbytning.
11... Dc7

11... Dxd1† 12. Sxd1, og Hvids
springer er på vej til det fine blokade-
felt på e3, men stillingen er dog
nogenlunde i balance efter 12... h6
13. Lxf6 gxf6 14. Se3 Le6 15. Lc4
Lc5.
12. Lxf6 gxf6 13. Dd4 De5 14. Da4

Tc8?

Alt for passivt. Sort har godt mod-
spil, hvis han giver en bonde med
14... Tb8 15. Dxc6† Ld7 16. Dxe4
Txb2.
15. La6 Tc7 16. Td1!?

16. 0-0-0 virker også tiltrækkende,
og på 16... Lh6† 17. Kb1 0-0 fort-
sætter Hvid stærkt med 18. g4! Le6
19. Dxe4. Men med løberparret har
Sort lidt spil for bonden. Han kunne
også vælge at spille 16... Lg7, og
Hvid har så flere måder at vinde en
bonde på, men i alle tilfælde får Sort
igen rimelig kompensation.
16... Ld6 17. Sd5 0-0?!

En erkendelse af, at der næppe er
helt nok for bonden i varianten 17...
Td7 18. Dxc6 0-0 19. c3!
18. Sxc7 Lxc7 19. Dxc6 e3!

Vandene mudres så godt som mu-
ligt. Hvids opgave er nemmere efter
19... Lg4 20. Le2 Lxe2 21. Kxe2

Lb6, hvor en mulig fortsættelse
kunne være 22. Td5 Df4 23. Dd6
Dxf2† 24. Kd1 fulgt af Dg3†.
20. f3 Dxb2?

Men dette er for optimistisk. Sort
kunne stadig skabe mere lovende
komplikationer med 20... Le6, idet
Hvid ikke umiddelbart kan få sin
konge i sikkerhed eller fremtvinge
aflastende afbytninger.
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21. Dxc7 Lxc2 22. Dg3† Kh8 23. Dd6

Dc3†

Var det 23... Tg8 24. Dd4!, Sort ikke
fik med i første omgang?
24. Kf1 Tg8 25. Te1

25. Dd4 Dc6 var nok Sorts idé nu,
men alligevel bør Hvids ekstra ma-
teriale stille og roligt gøre udslaget.
For eksempel 26. Le2 Lxd1 27.
Lxd1 Db5† 28. Le2 Db1† 29. Dd1
Dxa2 30. g3 Tc8 31. Dd3! fulgt af
Kg2.
25... Dd2 26. Dxf6† Tg7 27. Le2

Der er lukket og slukket. Ikke en
gang 27... Ld3 kan Sort forsøge, da
løberen går tabt efter 28. Dd8† og
29. Dxd3.
1-0
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NM i skoleskak arrangeres på skift
mellem de nordiske lande og i år var
turen kommet til Island, så det var
en længere rejse de danske spillere
skulle ud på.

Faktisk resulterede turneringen i
en større invasion fra Danmark, da
den danske delegation i år bestod af
25 personer: 10 spillere, 2 trænere, 1
rejseleder samt 12 medrejsende for-
ældre/søskende. For et par år siden
besluttede Dansk Skole Skak at med-
sende en træner til det individuelle
NM i skoleskak, og som ved NM
2004 var valget faldet på stormester
Sune Berg Hansen. Desuden havde
et par af de jyske spillere valgt at
tage deres egen træner med, nemlig
Jesper Skjoldborg. Selv var jeg med
som rejseleder for tredie gang, og jeg
ser virkelig frem til denne årlige be-
givenhed, dels fordi det er spæn-
dende at tilbringe et par dage sam-
men med nogle af de største talenter
i dansk skak, dels fordi det også er
interessant at udveksle ideer og syns-

A-gruppen

12 deltagere, født 1987-1989

1. FM Victor Nithander, Sverige, 5

2. Dagur Arngrimsson, Island, 4½

3. IM Helgi Dam Ziska, Færøerne, 4½

4. Gudmundur Kjartansson, Island, 3

5. Amir Tadjerbashi, Sverige, 3

6. Janne Myller, Finland, 3

7. Michael Nguyen, Danmark, 3

8. Benjamin Skjoldan, Danmark, 2½

9. Antti Kahri, Finland, 2½

10. Sigmund Reppen, Norge, 2½

11. Ellen Øen Carlsen, Norge, 1½

12. Jon Gregersen, Færøerne, 1

B-gruppen

12 deltagere, født 1990-1991

1. Simon Rosberg, Sverige, 4½

2. FM Jon Ludvig Hammer, Norge, 4

3. Alexei C. Hansen, Danmark, 4

4. Sverrir Thorgeirsson, Island, 4

5. Kim Raisanen, Finland, 3½

6. Lucas Wickstrom, Sverige, 3

7. Samuli Laato, Finland, 3

8. Kristoffer Madland, Norge, 3

9. Jacob Brorsen, Danmark, 2½

10. Rogvi Dragaberg, Færøerne, 2

11. Vilhjalmur Palmason, Island, 1½

12. Herborg Hansen, Færøerne, 1

C-gruppen

12 deltagere, født 1992-1993

1. Hjorvar Stein Gretarsson, Island, 5

2. Frode Urkedal, Norge, 5

3. Katrine Tjølsen, Norge, 4½

4. Nils Grandelius, Sverige, 3½

5. Henri Pohjala, Finland, 3½

6. Alfred Krzymovski, Sverige, 2½

7. Roope Kiuttu, Finland, 2½

8. Tobias Bøje, Danmark, 2½

9. Patrekur Maron Magnusson, Island, 2

10. Hjalti T. Jogvansson, Færøerne, 2

11. Rogvi E. Nielsen, Færøerne, 1½

12. Emilie E. Christensen, Danmark, 1½

Mads Andersen blev nordensmester for andet år i træk.

NM i skoleskak:

Sverige 38 3 1 1

Norge 34½ 0 3 1

Danmark 30½ 1 0 2

Island 29 1 1 0

Færøerne 29 0 0 1

Finland 19 0 0 0
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 Foto: Torsten Lindestrøm.
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punkter med lederne fra de andre
nordiske lande.

De 10 spillere var kvalificeret via
DM i skoleskak i november i Oden-
se, hvor de to bedste i hver alders-
gruppe (undtagen yngste gruppe)
bliver inviteret til at deltage i det nor-
diske mesterskab. Turneringen i
Odense resulterede i flere overraskel-
ser, da mange af årgangsgruppernes
yngste formåede at sætte sig på en af
de to øverste pladser. Set i det lys er
det samlede danske resultat meget
fint, da vore spillere ofte var i kamp
mod ældre spillere fra de andre nor-
diske lande. Mere om resultaterne
senere!

Islandsk energi
Den danske delegation valgte at tage
til Island et par dage før turnerings-
starten, dels for at have lidt ekstra tid
til forberedelse, dels for at få mulig-
hed for at lege turister i Island.

Vi ankom derfor til Reykjavik al-
lerede tirsdag den 13. februar i strå-

lende solskin, og tog onsdag på en
tur som islændingene kalder ‘The
Golden Circle’ – en rundtur i bus,
hvor vi fik set geysere, varme kilder,
vulkaner (ikke i udbrud!), kratere,
vandfald samt meget mere.

På denne tur havde vi i øvrigt en
meget humoristisk ældre islandsk
guide, der kunne tale dansk. Han
fortalte bl.a., at Island stort set er selv-
forsynende med grøntsager, ligesom
der dyrkes meget frugt på øen. Af-
grøderne dyrkes i store drivhuse, og
grunden til, at dette kan lade sig gøre
økonomisk, er, at energien, der for
en stor dels vedkommende kommer
fra det varme vand i undergrunden
samt fra vandkraft, er meget billig i
Island.

Den billige energi har også med-
ført, at flere store energitunge metal-
virksomheder har valgt at slå sig ned
i Reykjavik. Guiden refererede også
fra en tur, hvor han havde guidet en
flok ornitologer, som var blevet helt
eksalterede over at have set en sjæl-

den dobbeltvinget fugl. Men som
guiden tørt bemærkede, er de fleste
fugle jo dobbeltvingede!

Torsdag var det så tid til en tur i
den blå lagune, som er en kæmpe-
stor udendørs swimmingpool, der er
opvarmet med varmt vand fra un-
dergrunden. En lidt besynderlig op-
levelse at bade udendørs i ca. 40 gra-
der varmt vand, mens det blæser og
sner, men man kan godt blive forfal-
den til det!

Resultater
Som sagt havde vi ti danske spillere
i aktion. Favorit i D-gruppen for
spillere født i 1994-1995 var Mads
Andersen (født 1995), som med sit
Elo på 2026 var langt foran sine
konkurrenter. Desuden havde vi en
medalje-favorit i B-gruppen i form
af Alex C. Hansen, som var næsthø-
jest ratet.

Begge disse spillere indfriede for-
ventningerne. Mads vandt i suveræn
stil sin gruppe, og genvandt dermed

D-gruppen

12 deltagere, født 1994-1995

1. Mads Andersen, Danmark, 5

2. Jonathan Westerberg, Sverige, 4½

3. Carl Eidenert, Sverige, 3½

4. Kristian Seegert, Danmark, 3½

5. Anders Hobber, Norge, 3½

6. David Lange, Norge, 3½

7. Dagur Andri Fridgeirsson, Island, 3

8. Tuomas Laato, Finland, 2½

9. Julius Seligson, Finland, 2½

10. Nokkvi Sverrisson, Island, 2

11. Johan Hentze, Færøerne, 2

12. Sara Traber Olsen, Færøerne, ½

E-gruppen

12 deltagere, født 1996-1997

1. Martin Östlund, Sverige, 5½

2. Peter Flermoen, Norge, 4½

3. Tobias Juul Madsen, Danmark, 3½

4. Egor Norlin, Sverige, 3

5. Julius Rauramaa, Finland, 3

6. Fridrik Thjalfi Stefansson, Island, 3

7. Nikita Nossenko, Finland, 3

8. Hogni Egilstoft Nielsen, Færøerne, 2½

9. Jonathan Braüner, Danmark, 2½

10. Egil Fjeldheim, Norge, 2½

11. Hedin Gregersen, Færøerne, 2

12. Kristofer Gautason, Island, 1

Læs mere om turneringen,
se billeder og meget mere
på Dansk Skole Skaks
hjemmeside:

www. skaksamband.is/

...eller på turneringens
officielle hjemmeside:

www. skoleskak.dk/
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det nordiske mesterskab, som han
også vandt sidste år i Finland. Han
kunne i sidste runde sejle i mål med
en remis efter 1 minuts spil!

Også Alex fik medalje, men måtte
i år ‘nøjes med’ bronze (Alex vandt
ligesom Mads guld i Finland), da han
havde dårligere korrektion end den
norske forhåndsfavorit FM Jon Lud-
vig Hammer, selv om han havde
besejret ham undervejs.

Og det blev til yderligere en me-
dalje, da Tobias Juul Madsen (født
1997) fik bronze i gruppe E, der er
den yngste aldersgruppe for spillere
født 1996-1997.

Det eneste, vi kan ærgre os over,
er, at Kristian Seegert ikke fik sølv i
D-gruppen. Det havde han fortjent
og kun en besynderlig episode i sid-
ste runde forhindrede dette: Tre spil-
lere kæmpede i denne gruppe om
sølv og bronze efter Mads. Kristian
skulle selv i sidste runde spille mod
en af sine konkurrenter til medalje.
Den fjerde aspirant tabte overrasken-
de hurtigt, og så kunne Kristian med
remis sikre sølvet til sig selv samt
bronze til sin modstander. Kristian
trak og tilbød remis, men desværre
satte dette træk en officer i slag. Mod-
standeren afslog, vandt partiet og fik
sølv, og Kristian måtte herefter nø-
jes med 4. pladsen. Æv!

I A- og C-grupperne havde vi det
lidt svært, men Michael Nguyen sco-
rede dog 50% Benjamin Skjoldan
spillede bl.a. remis med IM Helgi
Dam Ziska, som netop er blevet kå-
ret til årets sportsnavn på Færøerne.

Der spilles en uofficiel landekon-
kurrence, hvor det land, hvis ti spil-
lere samlet scorer mest, bliver uoffi-
ciel NM for lande. Sverige vandt som
sædvanlig, men vi fik en fin 3. plads

Lærte af stormesteren
Det var en stor succes at have GM
Sune Berg Hansen med. Sune hjalp
de unge talenter med åbningsfor-
beredelser samt analyserede efter-
følgende partierne med spillerne. Det
var noget, vi alle kunne lære noget
af. Desuden holdt Sune undervejs to
foredrag, dels et om, hvordan man
kan selvtræne ved hjælp af skak-
databaser, dels et foredrag om, hvor-

dan man effektivt kan bruge sin tid
under hvert parti.

Mads Andersen, Danmark

Anders Hobber, Sverige

Siciliansk / B34

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

g6

Dragevarianten i siciliansk.
5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. f3? Da5? 8.

Dd2 0-0 9. 0-0-0 Sxd4?! 10. Lxd4 d6

11. Lc4?

[11.Kb1 er bedre. Det truer med Sd5,
hvorefter sort ma spille Dd8, men
efter slag pa f6 ender sort med at tabe
d6-bonden.]
11... Ld7 12. Kb1 Tfc8 13. Lb3 b5 14.

e5!

Klassisk. Et angreb på fløjen mod-
svares af et angreb i centrum. En
anden mulighed var 14. Lxf6 Lxf6
15. Sd5
14... dxe5 15. Lxe5 Lc6 16. Sd5!

Så kom den alligevel!

16... Dxd2
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17. Sxe7†

Talentet gnistrer!
17... Kf8 18. Txd2 Kxe7 19. Ld6†

Mads har ofret en officer men får den
tilbage med renter, da den sorte
konge er fanget i centrum.
19... Ke8

19... Kd8 20. Lf8†!
20. Te1† Se4 21. fxe4 Td8 22. e5 Lf8

23. Tf1 Lxd6 24. exd6

24. Lxf7† Ke7 25. exd6† Txd6

Trods det stramme program var der både tid og overskud til hyggelig lynskak.

�

 Foto: Torsten Lindestrøm.
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BMS/TSF

International

Junior Open 2007

Igen i år arrangerer Tåstrup og
BMS Skak en 9 runder Swiss
turnering med mulighed for
IM-norm.

Spiles 2.-6. maj (ugen omkring
Store Bededag).

Turneringen er åben for alle
spillere der ikke er fyldt 20 år
den 1. januar 2007. Der vil
kun være adgang til et
begrænset antal spillere uden
eller med lavt lavt Elo-tal.

Intereserede Elo-spillere kan
henvende sig Lars Hansen for
at spørge om muligheden for at
deltage. Der satses på max. ca.
40 spillere.

Turneringen gælder samtidig
det danske kadetmesterskab
2007 (uofficiel titel) som
vindes af bedstplacerede
danske spiller født 1991 eller
senere.

Turneringen spilles på Tapeten
Magleparken 5, 2750 Ballerup.
i tiden fra onsdag den 2. maj
2007 kl. 18.00 til søndag den
6. maj 2007. Alle dage 3. - 6.
maj er der dobbeltrunder, den
3. maj med start kl. 14.00 og
de sidste tre dage med start
kl. 10.00.

Betænkningstid: 90 minutter
+ 30 sek. pr. træk.

Information og tilmelding hos

Tåstrup Skakforening:
www.taastrupskakforening.dk

... og BMS Skak:
www.bmsskak.dk

Tilmelding:
Senest den 30. april 2007,
via hjemmesiderne eller til
Lars-Henrik Bech Hansen,
tlf. 27 57 63 58.

24... f5 25. g4!

Mads fortsætter med at angribe.
25... Le4

Eller 25... fxg4? 26. Tf7! (truer 27.
Te2) 26... Tdb8 27. Te2† Kd8 28.
Tee7 fulgt af mat.
26. gxf5

26. Le6!
26... Lxf5 27. Te1† Kd7 28. Te7† Kc6

29. Tc7† Kb6 30. Txh7 Te8 31. a3 Tad8

32. Te7 Tf8 33. Le6 a5 34. h4 Th8 35.

Lxf5 gxf5 36. Tf7 Txh4 37. Txf5 Th6 38.

d7 Th7 39. Tdd5 b4 40. axb4 axb4 41.

Tb5† Kc6 42. Txb4 Thxd7 43. Tff4 Td1†

44. Ka2 Ta8† 45. Ta4 Txa4† 46. Txa4

Sort spillede videre i yderligere 20
trak, men Mads vandt sikkert. (Kom-
mentarer af Sune Berg Hansen og
Torsten Lindestrøm)
1-0

Kristian Seegert, Danmark

D.A. Fridgeirsson, Island

Siciliansk / B89

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 a6 6. Lc4 e6 7. Lb3 Le7 8.

De2 Sc6 9. Le3.

Velimirovic-angrebet i siciliansk.
9... 0-0 10. 0-0-0 Dc7 11. Thg1 b5 12.

g4 b4 13. Sxc6 Dxc6
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14. Sd5 exd5 15. g5

Hertil er det kendt teori!
15... Dc7?

15... Sxe4 16. Lxd5 Da4 17. Ld4!
går for at vare sorts bedste men hvid
har fordel.
16. gxf6 Lxf6 17. Lxd5 Tb8 18. Dd2!

De7 19. Ld4 Lxd4 20. Dxd4 De5 21.

Dxe5! dxe5 22. Tg5 Te8 23. Lc6 h6 24.

Lxe8 hxg5 25. Td8 Kh7 26. Ld7!

Resten er nemt!
26... Lxd7 27. Txb8 Lb5 28. Kd2 Kg6

29. Ke3 f6 30. Tb7 Kh6 31. Kd2 g6 32.

Tb6 Kg7 33. b3 f5 34. Te6 Kf7 35. Txe5

Kf6 36. Td5 Ke6 37. Td4 a5 38. Td5

Lc6 39. Txa5 opgivet

(Kommentarer af Sune Berg Han-
sen og Torsten Lindestrøm)
1-0

Danskeropgør i C-gruppen, Emilie Ellegaard Christensen mod Tobias R. Bøje.

�

 Foto: Torsten Lindestrøm.
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Debat

Cubansk skønmaleri

I sit referat  af turneringen i Havana
tegner Carsten Høi et rosenrødt, na-
ivt og fordrejet billede af Cuba. Cuba
er altså en diktaturstat med alt, hvad
dertil hører. Horrible retstilstande,
fangelejre, forfølgelse og vilkårlig
indespærring af dissidenter, som der
er mange af. Hvorfor har tusindvis
af cubanere monstro enten legalt el-
ler illegalt forladt det socialistiske
paradis, som Høi endda finder ‘char-
merende’?

Efter næsten 50 år med Castro
befinder Cuba sig i dyb stagnation
med fødevarerationering, evindelige
strømsvigt, faldefærdige bygninger
(f.eks. i Havanas gamle bydel), sti-
gende arbejdsløshed og ringe frem-
tidshåb for de unge, som i hobetal
ønsker at komme væk. Man kan hel-
ler ikke rejse frit i landet, som kon-
trolleres benhårdt af statssikker-
hedstjenesten. Som ventet giver Høi
USA og embargoen af 1961 skyl-
den for alle Cubas problemer, selv
om disse i høj grad skyldes socialis-
mens indre modsætninger og en helt
fejlslagen politik, hvilket Høi be-
hændigt fortier. I alle lande er det

socialistiske eksperiment kollapset,
men drømmen lever tilsyneladende
videre i Høis bevidsthed. Gik han
rundt med bind for øjnene på Cuba?
Det ville klæde ham at referere lidt
mere troværdigt. Men jeg tvivler på,
at det sker, da en tidligere artikel af
Høi om skak i Østtyskland (det tidli-
gere DDR) kørte på helt den samme
melodi.

Helge Poulsen

Verden er ikke sort-hvid

Tak for kommentaren! Her mine
kommentarer til dig:

Jeg vil ikke sættes i bås som ven-
streorienteret kommunist, jeg står
nærmest ‘til højre for midten’. Jeg
omtalte blot, at Cuba på en hel del
områder er foran med hensyn til ud-
dannelse, levealder, kultur (bl.a.
skakmiljø). Kriminalitet findes næ-
sten ikke i det socialistiske land. Det
er statistiske konstateringer og ikke
‘skønmaleri’ fra min side! Tænk at
socialismen kan vise resultater!

Du nævner bl.a., at diktaturet Cuba
udsættes for masseflugt, hvilket ikke
kan benægtes, men det kunne op-
hævelsen af blokaden fra USA’s side
jo netop ændre på. I din lidt forvir-
rende argumentation nævner du en
artikel, som jeg skulle have skrevet
om skakken i DDR. Jeg ved ikke,
hvilken artikel du hentyder til, men
fra Østtyskland i dag flygter de unge
og veluddannede mod arbejdsste-
derne og jobmulighederne. Naturligt
nok.

Du begår samme fejl som så man-
ge andre, der ser tingene som sort-
hvide. Lad mig nævne McCarthy og
Bent Jensen og min gamle professor
på Germansk Institut, der alle så og
ser kommunistiske spøgelser over-
alt. Verden er også grå, Helge...

Afslutningsvis må jeg så bekende
og indrømme, at jeg er ‘skyldig’! Ud
over at spille for en østtysk klub har
jeg været gift polsk og rejst Øst-
europa tyndt med skakken, specielt
før 1990 (The Evil Empire!).

Uden at det skal lyde patronise-
rende, mener jeg, du burde tage på

en afslappende tur til et varmt, dej-
ligt land, og jeg vil anbefale Cuba
og helst Varadero, hvor du kan
slappe helt af.

Carsten Høi

Redaktionel tilføjelse:
Skakbladets emne er skak. Lad det
være slået helt fast. Men skak fra flere
vinkler, og redaktionen opfordrede
derfor Carsten Høi til at benytte
Capablanca-turneringen til at kigge
på baggrunden for den meget stærke
skaktradition på Cuba. I den proces
er det umuligt ikke at beskæftige sig
med revolutionens betydning, cuba-
nernes vilkår, dekadence før og nu,
osv. Men redaktionen burde nok
have forudset, at bladet herved risi-
kerede at vinkle skakken så skarpt,
at den hos nogle læsere ligefrem
kunne synes ude af fokus.

Uanset hvor spændende og rele-
vant redaktionen fortsat opfatter
både emne og artikel, må vi konsta-
tere, at den synes at have skabt unø-
dig konfrontation på spørgsmål, der
kun perifert har med skak at gøre.
Skakspillere er jo reflekterede men-
nesker, med meninger om tilværel-
sen, men som udgangspunkt bør man
kunne færdes i skakverdenen uden
at behøve at diskutere og forsvare
sine personlige holdninger til poli-
tik, religion og samfund. Man er
skakspiller blandt andre skakspillere.
Det vil Skakbladets redaktion frem-
over lægge sig på sinde.

Thorbjørn Rosenlund

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

Bliv medlem af

Dansk Skak Unions

Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 42

Taktik

1. Hvid trækker
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Hvad med Bf6?

4. Hvid trækker!
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Stor positionsfordel!

7. Hvid trækker!
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Damebytte?

2. Hvid trækker!
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Brikker i slag!

5. Sort trækker!
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Stærk løber
mod stærk springer!

8. Hvid trækker!
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Der er spil for bonden!

3. Sort trækker!
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Hvordan komme videre?

6. Hvid trækker!
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En hullet kongestilling!

9. Hvid trækker!
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Hvad kan der gøres?
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Gode taktiske

opgaver
Jacob Aagaard: Practical Chess De-
fence, Quality Chess 2006, 298 si-
der.

Forfatteren har det spændende syns-
punkt, at vi de seneste år ikke blot
har set en rivende udvikling af spil-
lets åbningsteoretiske aspekter, men
også i dets defensive. At computerne
er skyld i det første er oplagt, men
tanken om, at de også har skylden
for det sidste, giver god mening.
Computerne viser ofte uventede tak-
tiske ressourcer, og naturligvis læ-
rer de bedste spillere deraf og
inkorporerer det i deres spil.

Men at drage paralleller derfra og
til Kramniks sejr over Kasparov sy-
nes jeg er misvisende. Kramnik har i
høj grad været førende på den for-
svarsmæssige front, men ved gen-
nem præcist og tålmodigt forsvars-
spil at påvise, at visse fordele kun er
optiske. Ikke gennem at finde com-
puteragtige ressourcer.

Bogen handler om de computer-
agtige forsvar, hvilket gør, at den
efter min opfattelse er en bog med
kombinationsøvelser, snarere end en
bog om forsvarsspillet generelt.

Opgavedelen med de i alt 200 op-
gaver er glimrende. Jeg diskuterede
bogen med Dvoretsky under Tal
Memorial, og han roste opgavernes
kvalitet meget. Aagaard pointerer let
skjult selv noget tilsvarende gennem
at sige, at der desværre var en enkelt
fejl i hans forrige bog. Hvorimod han
er vældig kritisk over for nyudgi-

velsen af Informators opgavesam-
ling. Formentlig med god grund, og
han påviser fejl i mange af opga-
verne.

Der vil altid i et vis omfang være
analysefejl i værker fra før compu-
teralderen. Aagaards egne opgaver
er systematisk analyseret, læseren
kan trygt regne med, at når man får
stillet en opgave, er der også en løs-
ning. Skal man finde fejl – og forfat-
terens hårde kritik af andre gør jo
dette fristende og kan vise, at det ikke
er nok at emigrere til Skotland for at
slippe for Janteloven – skal man godt
ned i varianterne:

Wojtkiewicz
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Polugajevsky

Sort spillede her 40... h6? og tabte
stille og roligt efter 41. g4! etc.
Aagaards pointe er, at i diagramstil-
lingen har sort 40... Tc1†! 41. Kf2
Tc2† etc. med evig skak, da et hvidt
Kd1 besvares med Dh5†. Compu-
terne verificerer dette. 40... Tc1†
holder remis. Helt afgørende for re-
mis-vurderingen er dog, at efter 42.
Ld2? Txd2† 43. Ke1 med pointen
43... Te2† 44. Kd1, hvorefter Sort
løber tør for skakker og taber dron-
ningen, har Sort ‘computerrednin-
gen’ 43... Lb5!!

Problemet ved at computer-checke
opgaver er paradoksalt nok, at man
kan gå glip af varianter som denne.
Computeren angiver nemlig ikke
42... Ld2? som en mulighed, netop
fordi den med det samme har fundet
gendrivelsen. Men at man skal ned i
detaljer som denne for at finde fejl,
viser netop grundigheden i Aagaards
værk. Sammenfattende kan siges, at

titlen er misvisende, da der primært
er tale om en opgavebog med takti-
ske opgaver. Samt at opgavernes
niveau er højt, både i sværhedsgrad
såvel som rent teknisk. At få ros af
Dvoretsky på hans kerneområde,
skakopgaver med et praktisk træ-
ningsformål, er ingen lille ting.

Peter Heine Nielsen

Dyb indsigt

i slutspillet
Lars Bo Hansen: Secrets of Chess
Endgame Strategy, Gambit 2006,
224 sider.

Titlen lægger sig tæt op ad Shere-
shevskys fremragende Endgame
Strategy, og Lars Bo har forsøgt at
udbygge dennes ideer og kombinere
med andre forfatteres såvel som egne
input. Det er lykkedes på fremra-
gende vis.

Bogen handler om strategiske slut-
spil. Modsat de tekniske, hvor der
findes eksakte løsninger, er der her
tale om mere overordnede ideer. Lars
Bo har delt emnet op i 15 temaer,
men bogens primære styrke er egent-
lig ikke dens systematik, men de
fremragende eksempler.

Efterhånden har jeg spillet mange
landskampe siddende ved siden af
Lars Bo og undret mig over, hvor-
dan han egentlig vandt det lige slut-
spil, samt over, om han syntes, det er
spændende at spille skak på den
måde. Bogen giver gode svar på
begge dele. Man fornemmer, at for-
fatteren synes, det er en vældig
fascinerende side af skakspillet. Og

�
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vigtigere er, at han formår at videre-
formidle dette.

De egne partieksempler er mange,
og de lige slutspil, jeg undrede mig
over, han vandt, var måske ikke helt
så lige endda. Meget af materialet er
fra de seneste års topturneringer,
f.eks. er VM i San Luis grundigt
behandlet. Jeg var til stede under hele
turneringen, og der er næppe en
kombination derfra, jeg ikke har be-
mærket. Derimod går man oftere glip
af de dybere strategiske ting, og bo-
gen rummer mange interessante mo-
menter derfra, som ikke har været
nær så godt beskrevet andetsteds.

Man fornemmer, det er hjerteblod
fra forfatteren. Researchen er grun-
dig, og de instruktive eksempler er i
høj grad nyt materiale i forhold til
tidligere værker. Var det forfatterens
uudtalte ambition at lave en opfølg-
ning af Endgame Strategy med mo-
derne eksempler, er det absolut lyk-
kedes.

Man må håbe, at bogens i de fleste
andre end forfatterens øjne lidt stø-
vede emne ikke hindrer den i at få
den opmærksomhed, den fortjener.

Peter Heine Nielsen

Steve Giddins
101 Chess Endgame Tips
Gambit, 112 sider

Giddins slipper godt fra den ellers
nærmest umulige opgave at give 101
slutspilstips på så lidt plads. Han har
ikke Lars Bos dybde og grundighed,
og en del af materialet er gamle tra-
vere. For underviseren med behov
for instruktive eksempler er den dog
glimrende. Lektion 80, om at dår-
lige løbere ofte er gode forsvars-
brikker, viser det berømte parti Elis-
kases - Larsen 1958 (parti nr. 12 i
’50 Udvalgte partier’, hvor Bent
afbytter modstanderens dårlige lø-
ber for bedre at kunne angribe hans
svage bønder.

�

v/  Peter Heine Nielsen

Bognoter

Klubblade

Holbæk Skakklub:

SKAK SPRINGEREN
– Det går rigtig godt altsammen. Si-
den sidste år er Holbæk Skakklub
blevet den største i hovedkredsen, og
i holdturneringen vandt vi to første-
pladser, to andenpladser og en tred-
jeplads.

Sådan indledte formand Poul Møl-
ler Petersen ifølge klubbladet 'Skak
Springeren' sin beretning på klub-
bens generalforsamling, og han fort-
satte:

– Skoleskak går godt, og klubbladet
bærer klubben pga. overskuddet på
ca. 5000 kr. om året ved at Slobodan
tegner en masser annoncer.

Et kig i ‘Skak Springeren’ , histori-
erne i bladet og historien bag, støtter
den opfattelse, at bladet bærer klub-
ben –  ikke kun økonomisk men også
kulturelt i dette ords ægte og uselv-
højtidelige betydning.

‘Skak Springeren’ udkom første
gang i 1980 og kunne ved 25 års
jubilæet se tilbage på knap 5000 si-
der fordelt på 217 numre. Altsam-
men redigeret og produceret af Ove
Frank Hansen, som endnu i 2007 får
bladet klar til klubbens kopimaskine
med samme glæde. Måske endda
større end tidligere, for han mener
selv, at han er blevet rundere med
årene og bedre til at anlægge en po-
sitiv synsvinkel. Også når et hold
kommer hjem med et nederlag.

Foruden solid information om
klubbens aktiviteter er der masser af
turneringsberetninger og skak i
‘Skak Springeren’, for klubbens
medlemmer er flinke til at skrive og
kommentere til bladet.

Et typisk indhold kan være:
Holbæk Skakklub, program / Po-

kalturneringen 2006 / Initiativpuljer
/ Copenhagen Open / Lynturnerin-
ger sommeren 2006 / Topscorerli-
sten 2005/2006 / Solvognturnerin-
gen 2006 / Løvfaldsturneringen /
Handicap i august, Charmen ved
hængepartier / Holbæk Open 2006.

Den følgende partislutning er fra
Løvfaldsturneringen, hvor Henrik

http://.home15.inet.tele.dk/

     pmp/skak/

Stockflet i Mester 2 mødte en af de
to svenske deltagere. Vi kommer ind
i partiet i forsidedigramstillingen:

Anil Surender
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Henrik Stockflet

22. Sh4!

Det havde Sort ikke set. Han prøver
nu desperat at dække feltet g6.
22... Se5 23. Txe5 Dxd4† 24. Le3

Sort har flere muligheder for at slå
en officer med dronningen. Han syn-
tes dog ikke, der var nogen af dem,
der fristede, så han valgte at opgive i
stedet for. (Kommentarer af Henrik
Stockflet). 1-0

‘Skak Springeren’ kan bestilles hos
redaktøren Ove Frank Hansen, email:
ofh@ofir.dk.

Løbende resultatformidling er over-
ladt til klubbens hjemmeside, der er
overskuelig og teknisk enkel og pas-
ses af klubbens formand Poul Møl-
ler Petersen.

Skakbladet modtager meget ger-
ne klubblade til præsentation.

Thorbjørn Rosenlund

�
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 39

1. Boris V. Spasskij
Bent Larsen

Palma de Mallorca 1969. 67. Dxe6!
En standard-kombi: 67... fxe6 68.
f7. 1-0.

2. Leonid Jurtaev
Søren Bech Hansen

Lyngby Open 1990. 38. Dxg6†!
fxg6 39. f7† Kh7. 39... Kf8 40.
Lg7†! 40. f8D Lf6 41. Dxf6. 1-0.

3. Erling Mortensen
Lars Bo Hansen

Vejstrup 1989. 37... Sxe5! 38. Sxe5.
Der truede mat på f3. 38... Txc2 39.
Txc2 Txc2 40. Db1 Dg2†. 0-1.

4. E. Verner Nielsen, IK
Poul Hage, StS

Den københavnske klubholdturne-
ring, København 1939. 26. Sxf7!
Kxf7 27. Sg5†! E. Verner Nielsen,
hvis behersket begejstrede kom-
mentarer vi benytter (‘Lær Skak af
andre’ fra 1964), lader sig ikke lokke
af magnetofret 27. Dxe6†!?, da an-
grebet efter 27... Kg7! 28. Sg5 Sc8
har det sværere. Eller rettere: han
har aldrig set det, for ellers ville han
nok ikke have undladt at nævne en
så æstetisk mulighed.

27... Kg8? Her er 27... Ke8! det
sejeste forsvar (heller ikke omtalt).
Men hvids initiativ fortsætter, f.eks.
28. Dxe6 Db6 29. Df7† (eller 29.
Sxh7 Kd8 30. Sf6) 29... Kd8 30. e6
Tc7 31. Df3 Tg8 32. Sf7† Kc8 33.
Sd6† Kb8 34. Sxc4 etc. 28. Dxe6†
Kg7 29. Df7† Kh6 30. Se6 Sf5. 30...
Db6 31. Df3 eller 30... Dc8 31. Te3.
31. Sxc7 Txf7 32. Sxd5, og efter
nogle træk mere opgav danmarks-
mesteren. 1-0.

5. Davor Palo, SK 1968
Henrik Danielsen, K41

1. division 2003. 25... Dxe5! med-
førte øjeblikkelig kapitulation. Ef-
ter 26. fxe5 Lf3† kommer matten i
næste træk. 0-1.

6. Jusefs Petkevitj
Henrik Danielsen

Lyngby Open 1990. 33. Dg5! Et
interessant forsøg på at åbne løber-
diagonalen ved at tvinge sort til at
slå tårnet. Mere banalt var det di-
rekte 33. Sf6†!! Kh8 34. Sh5! gxh5
35. Df6† Kg8 36. Txd8.

33... Td7. Sort kvier sig ved at
slå, af forståelige grunde: 33... Sxd6
34. Sf6† Kh8 35. exd6 c3 36. De5
Sd7 37. Sxd7† Kg8 38. Sf6† Kf8
39. Lc1 etc; eller 33... Txd6 34. exd6
c3 35. Sf6† Kg7 36. De5 Dd8 37.
Se8† Kh6 38. Lc1† med yderligere
bevis på de mørke felters svaghed.

34. Sf6† Kg7. Og her: 34... Kh8
35. Sg4 f5 36. Df6† Tg7 37. Td8.
35. Sxd7?! Hvid nøjes med den
sikre kvalitetsgevinst i st.f. det di-
rekte 35. Sg4! 35... Sxd7 36. Td1
c3 37. Lc1 c2. Der truede jo 38.
Txd7! Dxd7 39. Df6† Kg8 40. Lh6.
Det går jo ikke nu, vel?

38. Td2 Dc6 39. De7?! 39. h5!
var mere effektivt. Sort får nu en
slags modchancer: 39... Sxe5 40.
Td8 De4 41. Df8† Kf6 42. Lg5†
Kf5 43. Dc5 De1† 44. Kh2 Sc3 45.
f3! Eller 45. Td4!, også med mat-
trussel og gevinst. 45... Dxh4† 46.
Lxh4 c1D 47. g4† Kf4 48. Lg3†
Kxf3 49. Df2†. 1-0.

7. Thomas Ochsner, Skolerne
Ole Alkærsig, SK 1968

1. division 1991. 19. Lxf7†! Men
ikke 19. Sxf7? Dxd1 20. Txd1 Sxc4.
19... Txf7. Sort vælger at give kva-
liteten, da 19... Kh8 20. Sd6 også
ser skrækkeligt ud. 20. Sxf7 Kxf7.
En bonde bedre var 20... Dxd1 21.
Txd1 Le4 22. Te1 Lxc2 23. Tb2 La4
24. Se5. 21. Sd6† Kg8 22. Sxb7
Dc7 23. Dd6. 1-0.

8. Flemming Bo Larsen
Freddie Noer

Påsketurnering, M-klasse 1, Ran-
ders 1990. 25. Sxg7! Dxg7. Også
stygt er 25... Kxg7 26. Sf5† Kh8
27. Lxh6 Dg8 28. Lg7† Kh7 29.
exd5 etc. 26. Sf5 Df8? Sort tømmer

det bitre bæger. Mindste onde: 26...
Dg6 27. Dxc5 Lb6 28. Se7† Kh7
29. Dxb6. 27. Lxh6 dxe4 28. Lxf8
Txd1† 29. Txd1 exf3 30. gxf3 a6
31. Dg2† Kxf8 32. Dg7 mat. 1-0.

9. Kenneth Varberg
Tobias Christensen

Lyngby Open 1991. 39. Lxb7!
rømmer d5 for springeren og vin-
der derved sorts livsvigtige bonde.
39... Txb7 40. Sd5 Dg7 41. Sxf6
Dxf6. Her kan flosklen ‘Alt taber’
anbringes: 41... La4 42. Dd2, eller
41... Tf8 42. Lc3! Txf6 43. Db2 Sd3
44. Lxf6 Sxb2 45. Lxg7† Kxg7 46.
Txb2 etc.

42. Lc3 Kg7 43. Db2 Dxc3 44.
Dxc3† Kf7. To officerer mod dame
kan undertiden give vilde chancer.
45. Td2 Le6 46. Db4 Tbd7 47. Ta1
Sb7 48. Tc1 Tc8 49. Td4 Tc5 50.
Tcd1 Ke7 51. g4 fxg4 52. Txe4 Th5
53. Dc3 Txh3† 54. Kg2 Sc5 55.
Dg7† Ke8 56. Dg8† Ke7 57. b7
Tg3† 58. Kf1 Tf3† 59. Ke1 Sxe4.
59... Txb7 60. Txe6† Txe6 61.
Dxh7†.

60. Dg7† Lf7 61. b8D Txe3† 62.
Kf1 Tf3† 63. Ke2 Sc3† 64. Kd2
Sxd1 65. Dbf8† Ke6 66. Dd4. 1-0.

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
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Løsninger til nr. 2/2007
13360. Franz Pachl (1951-) 1. Dh5.
Forførelse: 1. Tg5? Lxe4!. Opgaven
vandt 1. prisen i 1986 i en konkur-
rence udskrevet af Schach-Echo.
Pachl vandt det tyske mesterskab i
minigolf 1977. De underligeste in-
teresser trives side om side!
13361. Jan Hartong, Rotterdam
(1902-87). 1. e3. Træktvang. 1...
Lxe5 2. c6, 1... Lxc5 2. e6, 1. Lxc3
2. Dc4, 1. Lxe3 2. Dd3.
13362. Ferenc Fleck, Ungarn (1908-
94). 1. Lc3. Truer 2. Sd7‡. 1...
Dxg4† 2. Sxg4‡ 1... Dd4/De4 2.
Sxe8‡, 1... Le6 2. Sexc4‡, 1. Le4 2.
Dxg5‡, 1... Se6 2. Tf7‡, 1... Se4 2.
Txf3‡, 1... Txe5 2. Lxe5‡, 1... Te6
2. g8S!‡. Imponerende variantrig-
dom.
13363. Herbert Garn (1900-56). 1.
Lc2. Træktvang. 1... c5 2. Ld1, 1...
Sa6 2. Lf5, 1... De6 2. dxe6, 1... b5/
c6/Dd7/Lf7/Sc6 2. Lg6. En drilsk
opgave. Forførelser (bl.a.) 1. Lg6?
Lb5! 1. Le4/Ld3/Lb1? c5! 1. Lf5?
Da6!
13364. Stefan Schneider, Østrig
(1908-80). 1. Ka8! Th8† (1... f5 2.

Th7 Db2/Da1 3. Txh2 Dh8† 4.
Txh8) 2. De8 Txe8† (2... Th2 3.
Te7 ~  4. Txe2†). Forførelse: 1. Dg3?
Da3! Den overraskende nøgle truer
med Th7, smukt påfund.
13365. Pauli Perkonoja, Finland
(1941-). Har tre gange (1986, 92 og
95) vundet det individuelle VM i
opgaveløsning. Kalder sig selv gam-
mel og langsom! 1. Tc5 d6 2. Sxd6
Tb6 3. Ke6 Txd6† 4. Kxd6 f3 5. Td5
Se3 (5... Lxe5† 6. Kxe5† Ke7 7.
Txd1 og vinder) 6. Td3 Lxe5† 7.
Kxe5† og vinder. Var det for let?

http://problemskak.dk/
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Hvid trækker og vinder.

Bedste løsere anno 2006
Fire løsere skilte sig ud ved løsnin-
gen af 2006-årets 54 opgaver:

1. Niels Danstrup, Århus, 115 pts.
2. Børge Guldager, Fredericia, 102 pts.
3. Tonny Christiansen, Ebeltoft, 90 pts.
4. Poul Erik Rønø, Værløse, 86 pts.

De fire vindere modtager hver et
eksemplar af Dansk Skakproblem
Klubs fortrinlige jubilæumsbog.

Vi har heldigvis være forskånet
for ‘tyrkfejl’ i opgaver og løsninger,
skønt et par løsere lod sig narre i en

totrækker med en passant slag.
Mange har deltaget i løserturne-
ringen (og sendt gode bemærkninger
og muntre hilsener) men da en del
løsere kun løser totrækkere, er re-
sultaterne ikke nødvendigvis sam-
menlignelige eller retfærdige. Vi har
derfor besluttet, at løserturneringen
vil ophøre i sin nuværende form,
hvilket ikke udelukker, at der ud over
de traditionelle julenødder kan brin-
ges opgavesæt med præmier.

Selve opgavekonceptet med seks
opgaver pr. nummer, hvoraf tre er
lette, to er ret svære plus en studie,
der hyppigt vil være decideret hård,
vil blive videreført. Eventuelt med
udflugter til andre typer som be-
vispartier, fe-skak, seriematter osv.

Skakbladet har desværre ikke haft
adgang til pointopgørelsen i den lø-
bende turnering, der sluttede ultimo
2005. Løsere, der mener at have bog-
præmier til gode, bedes kontakte
Skakbladets redaktion v/ Thorbjørn
Rosenlund.

H. Larsen



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

Valby Skakklubs

forårs EMT 2007  K

12/4 - 10/5. – Valby Skakklub indby-
der til Valby Skakklubs forårs EMT
2007. – Turneringen er på 5 runder
og afvikles i 6-mands grupper efter
rating, sidste gruppe evt. som Mon-
rad, på torsdagene: 12/4, 19/4, 26/4,
3/5 og 10/5. – Spilletid: Kl. 19-23, og
der er røgfrit i spillelokalet de første
2 timer af spilletiden. – Betænknings-
tid: 2 timer til hele partiet. – Spille-
sted: Valby Kulturcenter, Høffdings-
vej 10, 2500 Valby (tlf. 36 17 83 22).
– Indskud: 120 kr. som betales inden
1. rundes start på giro 674-7914. Hele
indskuddet minus EMT-afgift går til
præmier. – Tilmelding: Senest tors-
dag den 5. april til Erling Nilsson,
tlf. 35 37 97 37 / 20 20 75 62, email:
formand@valbyskakklub.dk. – Mere
info: www.valbyskakklub.dk.

ØBRO Forår 2007  K

16/4 - 11/6. – Skakforeningen ØBRO
afholder 7 runders koordineret turne-
ring følgende mandage: 16/4, 23/4,
30/4, 7/5, 21/5, 4/6 samt 11/6 i klub-
bens lokaler, Rosenvængets Allé 31,

kld., 2100 Kbh. Ø. – Det er muligt at
spille udsatte partier mandag den
14/5 i klubben, eller efter aftale. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk
og 30 min. til resten. Alle dage star-
tes kl. 19.00. – Der spilles fortrinsvis
i 8-mands grupper. Turneringen Elo-
rates. – Indskud: 170 kr. Hele ind-
skuddet (minus EMT-afgift) går til
præmier. – Tilmelding: Med navn,
klub, rating, fødselsdato og tlf.nr. se-
nest 11. april til Ted Sandbech (email:
ted@adslhome.dk eller mobil: 20 10
37 03) eller via ØBRO’s hjemmeside,
www.oebroskak.dk. – Kom og fejr
forårets komme i ØBRO!

Skakmølle Forårs-EMT  K

16/4 - 21/5. – Afholdes i AS04 og
KS’s nye lokaler Møllegade 3 (side-
gade til Nørrebrogade,buslinie 5A,
3A og 350S). – Der spilles på føl-
gende mandage 16. 23. og 30. april
samt 7. 14. og 21. maj. Alle dage
19.00-24.00. – Turneringen er røgfri
og Elo-rates hvis muligt. 40 træk /
2 timer + ½ time pr. spiller til resten.
– Indskud kr. 125 betales 16. april
senest kl. 18.45. – Der spilles fortrins-
vis i 4-mands grupper (dobbeltrun-
de), dog kan der suppleres med en
6-mands gruppe. – Præmier: 80% af
indskud minus EMT-afgift. – Tilmel-
ding senest 4. april til Mads Keineke
tlf. 35 34 85 22 eller email: kasserer
@as04.dk. – Begrænset deltageran-
tal efter princippet først til mølle!

Tårnby forår 2007  K

16/4-18/6. – Tårnby Skakklub indby-
der hermed til koordineret 7 runders
turnering, hvor alle er velkomne! Der
spilles på følgende mandage: 16/4,
23/4, 30/4, 7/5, 21/5, 4/6 og 18/6 med
evt. udsatte partier 14/5 og 11/6. Start
kl. 19.15. Præmieuddeling efter sid-
ste runde. – Spillested: Amager Lan-
devej 71, foreningscenteret. Busserne
36, 350S og 250S til Korsvejen. In-
gen rygning i spillelokalerne. – Be-
tænkningstid 2 timer pr. spiller til hele
partiet. – Øverste gruppe Elo-rates. –
Indskud 100 kr. i alle klasser, junio-
rer og pensionister dog 75 kr. – Præ-
mier 100 % minus EMT-afgift, dertil
specialpræmier, annonceres før 2.
runde. – 8-persons grupper + evt.
Monrad-gruppe. –  Tilmelding med
angivelse af rating til Ebbe Klitgård,
email: ebbek@ruc.dk, 32 51 53 63.
Tilmeldingsfrist 10/4, indskud beta-

les kontant senest kl. 19 før første
runde.

Ølgod EMT 2007  K

1/5 - 29/5. – Ølgod Skakklub indby-
der til 5 runders EMT. – Spillested:
Aktivitetscenteret, Gartnerpassagen.
– Spilledage: Tirsdag d. 1/5, 8/5, 15/
5, 22/5 og 29/5, kl. 19.00 - 24.00. –
Indskud: 120 kr. – Turneringen Elo-
rates. – Tilmelding senest d. 25/4 til
Flemming Ormstrup, Tyttebærvej 20,
6870 Ølgod, tlf. 75 24 58 82.

Femmeren

Skødstrup 2007  K

2/5 - 30/5. – Skødstrup Skakklub in-
viterer til koordineret turnering på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Der spilles med 2
timer til 40 træk + ½ time til resten
mellem 18.30 og 23.30 disse onsdage
i maj: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5 og 30/5. –
Indskud 150 kr. – Kontante præmier.
– Gode spilleforhold og billig kan-
tine. – Tilmelding senest 24. april til
Willy M. Nielsen, Bondehaven 30,
8541 Skødstrup. Tlf. 86 99 24 61,
email: willymn@gmail.com.

Skakmølle

Store Bededags-EMT  K

3/5 - 6/5. – Afholdes i AS04 og KS’s
nye lokaler Møllegade 3 (sidegade til
Nørrebrogade, buslinie 5A, 3A og
350S). – Der spilles torsdag 3/5 kl.
18.30-24.00, fredag 4/5 kl. 12.30-
18.00, lørdag 5/5 kl. 10.00-15.30 og
16.00-21.30 (dobbeltrunde) og søn-
dag 6/5 kl. 12.30-18.00. – Turnerin-
gen er røgfri og Elo-rates hvis mu-
ligt. 35 træk / 1 time 45 min. + 1 time
pr. spiller til resten, i alt 5½ time pr.
parti. – Indskud kr. 120,- betales se-
nest 15 min. før 1.runde. – Der spilles
fortrinsvis i 6-mands grupper, dog evt.
suppleret med Monrad. – Præmier:
1.pr. 300 kr., 2.pr. 180 kr. – Tilmel-
ding senest 23/4 til Mads Keineke tlf.
35 34 85 22, eller email: kasserer
@as04.dk. – Begrænset deltageran-
tal efter princippet først til mølle!!

Tectura Rapid Chess 2007  H

5/5. – Hørsholm skakklub indbyder i
samarbejde med Tectura A/S og 2BM
A/S til årets måske stærkeste hurtig-
skakturnering. – Turneringen afhol-
des i Fritidshuset i Hørsholm lørdag
d. 5. maj fra kl. 09.30 - ca. 18.30. –
Der ventes et stærkt felt med flere
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22. Vesterhavsturnering
Åben turnering 13.-20. juli 2007
www.northseacup.dk

Esbjerg Skak Union inviterer hermed til den 22. Vesterhavsturnering.
Alle spiller i én åben gruppe, 10 runder efter FIDE’s schweizersystem.

Hovedpræmier:
1. pr. DKK 15.000 2. pr. DKK 11.000 3. pr. DKK 7.000
4. pr. DKK 5.000 5. pr. DKK 4.000 6. pr. DKK 3.000
7. pr. DKK 2.000 – Deles efter Hort-systemet ved ligestilling.

Rating- og ekstrapræmier:
DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe regnet fra bunden,
dog ikke i den øverste med 10-19 spillere!
Man kan ikke få både hoved- og tillægspræmie.
Til bedst placerede juniorspiller DKK 1.000.
Ved gevinst på de 6 øverste brætter (live brætter)
i de sidste 4 runder gives DKK 200.

Spillested:
Rørkjærhallen, Ringen 42, 6700 Esbjerg.

Spilletider:
Indskrivning fredag 13. juli kl. 16.30-18.15
Fredag13. juli kl. 19-24: 1. runde.
Lørdag 14. juli kl. 12-17: 2. runde. Kl. 18-23: 3. runde.
Søndag 15. juli kl. 12-17: 4. runde. Kl. 18-23: 5. runde.
Mandag 16. - torsdag 19. juli kl. 18-23: 6.-9. runde.
Fredag 20. juli kl. 15-20: 10. runde. Kl. 20.30: Præmieuddeling.
En spiller kan i max. 2 runder vælge ½ point uden kamp.
Dette gælder dog ikke for de sidste to runder, og anmodningen
skal gives ved tilmeldingen.

Turneringen bliver selvfølgelig Elo-ratet.
Rygeforbud overalt på spillestedet.

Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten.

Flere turneringer:
5 runders koordineret turnering 16.-20. juli. Samme spilletid
som open. – Skoleskakturnering søndag 17. juli  kl. 12.00.

Indskud:
DKK 400,-
Titelholdere (GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM) DKK 0,-
5 runder DKK 150,- Skoleskakturnering DKK 40,-

Overnatning:
GM, IM, WGM, WIM tilbydes gratis overnatning på skole i
2-personers værelser.
Mulighed for overnatning på spillestedet for DKK 300,-.
Leje af madras DKK 100,- (meddel ved tilmelding).
Ved anden form for overnatning kan Esbjerg Skak Union være
behjælpelig. F.eks. enkeltværelse på Hotel DKK 425,- pr. dag.

Tilmelding senest søndag 8. juli:
Eftertilmelding, hvis den bliver accepteret, tillægges DKK 100,-

Yderligere oplysninger og tilmelding:
Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 39 75,
email: Jerneif@get2net.dk.

GM’ere og IM’ere. GM Peter Heine
Nielsen og GM Carsten Høi har alle-
rede meldt deres ankomst. – Der spil-
les 7 runder i en stor gruppe efter
schweizersystemet med seedning i
første runde. – Der spilles med 30
minutter pr. spiller pr. parti. – Præ-
mier: 1. pr. 5000 kr., 2. pr. 2500 kr. 3.
pr. 1500 kr. Desuden flotte rating-
præmier. – Indskud: GM og IM gra-
tis. Øvrige 125 kr. Juniorer og
pensionister 75 kr. – Spillestedet er
Fritidshuset, over for Rungsted sta-
tion, Vestre stationsvej 12, 2960
Rungsted. – Tilmelding senest tors-
dag 3/5 kl. 23.00 til Jesper Nielsen,
tlf. 38 88 34 05, email: jesn@gfnet.dk.
– Indskud betales ved indskrivning
kl. 09.30. – Runde 1 starter kl. 10.00.
God kantine findes på spillestedet. –
Hørsholm Skakklubs hjemmeside
www.fribonden.dk vil have løbende
opdatering af tilmeldte spillere.

Holstebro

Forårs EMT 2007  K

8/5 - 5/6. – Holstebro Skakklub ind-
byder hermed til den 13. forårs EMT.
– 5 runder følgende tirsdage: 8/5, 15/
5, 22/5, 29/5 og 5/6. – Spilletid kl.
19.00-24.00. – Indskud kr. 120 pr.
person, dog kr. 80 for juniorer. – Be-
tænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Inddeling: 6-mands grupper.
Øverste Elo-rates. Sidste gruppe evt.
Monrad. – Spillested: Pejsestuen,
Rolf Krakesvej 9, 7500 Holstebro. –
Ingen rygning i spillelokalerne. – Til-
melding: Senest tirsdag den 30. april
til Sigurd Rindom. Tlf. 97 40 56 27
eller email: sr@nrfelding.dk.

Tårnet

Weekend-EMT XVIII  K

11/5 - 13/5. – Hvad med at kombi-
nere skakken med et besøg på det
smukke Sydfyn? – Skakklubben ‘Tår-
net’ i Svendborg indbyder for 18.
gang til 5-runders koordineret Week-
end-EMT den 11.-13. maj 2007. –
NB!! Spillested: Haahrs skole, Grub-
bemøllevej 30, 5700 Svendborg. –
Spilletidspunkt: Fredag kl. 19.00-
24.00, lørdag og søndag kl. 10.00-
15.00 og 15.30-20.30. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk plus ½
time til resten. – Klasser: Der spilles
i 6-mands grupper evt. suppleret med
en Monrad-gruppe nederst. – Ind-
skud: 120 kr. – Præmier: Nr. 1: 300
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Baltic Sea Cup
Spil skak og hold ferie på solskinsøen Bornholm

Bornholms Skakklub inviterer hermed til Baltic Sea Cup
(Bornholms Sommer Skak) med deltagelse af spillere fra
landene omkring Østersøen incl. mindst 10 stormestre.

Periode: 30.7 - 5.8. 2007

Tilmelding: Senest 22.7 2007

Spillested: Almegaards Kaserne, Almegaardsvej 8, Rønne,
tæt på skoven og en af Danmarks bedste strande.

System: 9 runders Swiss (vi benytter Win-Swiss).
1 runde hver dag, undtagen onsdag og fredag,
hvor der spilles 2 runder.

Tid: 2 timer til 40 træk + 1 time og opsparet tid
til resten.

Indskud: DKK 300 (•  40) – GM, IM, WGM
og WIM intet indskud

Præmier: DKK 40.000 (•  5.375)

Program: Mandag 30.7: 18.00-24.00
Tirsdag 31.7: 14.00-20.00
Onsdag 1.8: 10.00-16.00 og 17.00-23.00
Torsdag 2.8: 14.00-20.00
Fredag 3.8: 10.00-16.00 og 17.00-23.00
Lørdag 4.8: 14.00-20.00
Søndag 5.8: 10.00-16.00

Vi kan tilbyde en pakkeløsning der indeholder indskud,
overnatning, samt morgenmad og et hovedmåltid.

Se yderligere detaljer på vores hjemmeside, hvor tilmelding
og bestilling af pakkeløsning også kan ske.

Bestil og køb færge eller flybillet i god tid, da der i højsæsonen
kan være udsolgt på nogle afgange.

For yderligere information kontakt Bent Schiøtt Hansen,
tlf. 56 95 14 53.

Betaling til vores konto i Danske Bank
Regnr. 4720  Konto nr. 4720393182

http://balticseacup.bornholms-skakklub.dk

tlf. 62 21 78 87, eller Erling Bech
Andersen, tlf 62 21 86 81, email:
easn@mail.tele.dk, eller på Tårnets
hjemmeside: www.frankly.dk/taarnet.

ASK Knock-out 2007  H

12/5. – Allerød Skakklub indbyder til
8-runders hurtigskak lørdag den 12.
maj, 2007. – Spillested: Centerhallen,
M.D. Madsensvej 16A, 3450 Allerød,
(2 min. Fra station). – Spilledag og
tid: Knock-out: Lørdag 10.00 - ca
20.00 (indskrivning senest 9.30). –
Turneringsform: Deltagerne opdeles
i 4 ratinggrupper. De 16 højst ratede
spiller en dobbeltrundig knock-out
turnering (4 højstratede seedes). Det
samme gælder de 16 spillere, der er
nummer 17-32 i ratingordenen. Der
er altså to K.O.-grupper! Spillere, der
slås ud af knock-out grupperne ind-
går efterfølgende i øverste schwei-
zer-gruppe. De resterende deltagere
(ratinggruppe 3 & 4) spiller i neder-
ste schweizergruppe. – Alle partier
afvikles med 25 min. betænknings-
tid. Ved uafgjort match i knock-out
grupperne findes en afgørelse i et lyn-
parti. – Præmier: Fire præmier i  begge
K.O. grupper samt i øverste schwei-
zer-gruppe. Garanteret 1. præmie på
2.000 kr. i øverste K.O. gruppe og
1.000 kr. i nederste K.O. gruppe. I
ratinggruppe 3 & 4 går 100% af
indskudet til præmier. – Indskud: 125
kr. – Tilmelding: Senest torsdag d.
10. maj kl. 18.00 til Lars Johansen,
Spurvevang 7, 3450 Allerød. Email.
david@ask-skak.dk, tlf. 25 16 07 77.
– Gode kantineforhold forefindes på
spillestedet. – Sponsor: Advokat-
firmaet Birger Hagstrøm, Frederiks-
berggade 2, 2., 1439 Kbh.K. Tlf 33
12 38 80.

Kronborgturneringen 2007  K

17/5 - 20/5. – Helsingør Skakklub
indbyder til 7-runders koordineret tur-
nering i dagene 17/5 (Kristi Himmel-
fartsdag) kl. 10.00 - 15.00 og 15.30-
20.30, 18/5 kl. 18.00-23.00, 19/5
kl.10.00-15.00 og 15.30-20.30, 20/5
kl.10.00-15.00 og 15.30-20.30. –
Spillested: Borupgårdskolen, Smak-
kevej 2 (bygn.60), Snekkersten, nær
Snekkersten Station. – Betænknings-
tid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time til resten af partiet. Samlet spil-
letid 5 timer.- Elo-rates hvis muligt.
– Turneringsform: Fortrinsvis 8-
mands grupper. – Indskud: Mester-

kr., nr. 2: 200 kr. – Lokaleforhold:
Der er rygeforbud i spillelokalerne. –
Andre forhold: Skolen ligger centralt
i Svendborg. Overnatningsmulighe-

der er derfor inden for gå-afstand. –
Tilmelding: Senest torsdag den 3.
maj til Jens Erik Pedersen, email:
Jens.Erik.Pedersen3@skolekom.dk,

... KOMMENDE TURNERINGER
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spillere 140 kr. Juniorer under 16 år
70 kr. Øvrige 120 kr. – Præmier:
1. pr. 2000 kr. i Mester 1. – 100% af
indskud går til præmier. – Tilmelding
senest d. 12. maj til Erik Hedegaard
Hansen, Odinsvej 24.1., 3000 Helsing-
ør, tlf. 49 20 10 89 eller 26 70 10 89,
email: e.hedegaard@stofanet.dk. –
Betaling: Til Helsingør Skakklub v/
Mariann Petersen, Horsensvej 23,
3000 Helsingør. Bankkonto 5357
0311584. – Kantine: På spillestedet.
– Partierne afvikles i ikke-ryger lo-

Husk også ...

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

Hvidovre Åbne Mesterskab
27/3 - 8/5
DM 2007, Aalborg
31/3 - 9/4
LVS Forår
11/4 - 6/6

Den trofaste julegarde overvældede
os endnu en gang med omfattende
og detaljerede besvarelser – og kun
sjældent lokkes den på glatis. Dertil
glædes vi over tilkomsten af nye lø-
sere og tror også, at mange muntrer
sig med opgaverne uden at sende
løsninger ind. Kai Bjørnskov og
Niels Lauritsen leverede de mest
dybtgående/koncise besvarelser,
men flere stærke løsere ånder dem i
nakken.

1. præmie 500 kr.: Kai C. Bjørnskov,
Birkevej 28, 6100 Haderslev.

2. præmie 250 kr.: Niels Lauritsen,
Nordborggade 4, 1.th., 2100 Køben-
havn Ø.

Ved lodtrækning blandt løsere med
mindst tre rigtige tilfaldt præmierne
følgende:

10 præmier a 100 kr.: Palle Henrik-
sen, Tornevænget 16, 3460 Birke-
rød. – Kaj Elkjær Larsen, Grev
Schacksvej 3, 6270 Tønder. – Benny
F. Damborg, Savmøllen 8, 6800
Varde. – Steen Fedder, Tyttebærvej
14, 4600 Køge. – Hans-Henrik
Vognsen, Rosenbakken 34, 6100
Haderslev. – P. Grydholt Jensen,
Rosenvej 13, 6800 Varde. – Eskild
Christoffersen, Vejlebrovej 36, 1.tv.,
2635 Ishøj. – Jesper Bergstrøm Chri-
stensen, Hvissingevej 35, st.th., 2600
Glostrup. – Bjarne Bæk, Finlands-
vej 6, 7800 Skive. – Tue R. Bach,
Hybenvænget 1, 7700 Thisted.

Opgave 1. Hvid vinder.
Af Paul Heuäcker (1899-1969).
1. La7 (ikke 1. h7 e4!) 1... La1 (1...
Lc3 2. Kc2) 2. Kb1 Lc3 3. Kc2 La1
4. Ld4! Lxd4 5. Kd3 La1 6. Ke4 og
blokaden af Sorts bonde bringer
hurtigt sejren i hus. Denne opgave
fra 1930 er blevet en klassiker.
Heuäcker var i 1930’erne kendt som
simultanspiller.

Opgave 2. Hvid vinder.
Vitali Halberstadt (1903-1967).
Studien er fra 1938. 1. f6† Kh8 2.
Ld5! Sf4 3. Le4 Sg4 4. f7 Sg6† 5.
Lxg6 Sh6 6. f8L! og Hvid vinder
(pat undgås). Eller 2... Sd4 3. Le4
Sg4 4. f7 Sf5† 5. Lxf5 Sh6 6. f8T†!
og Hvid vinder (patspøgelser igen!).
Halberstadt var pariser, indvandret
fra Odessa. Han komponerede mere
end 200 studier og skrev sammen
med Marcel Duchamp (kunstneren)
en bog om bondeslutspil.

Opgave 3. Hvid vinder.
Vladimir Alexandrovich Korolkov
(1907-1987).
1. d7 Ke7 2. Tb8! Lxg3 3. Ta8! f1D!
4. d8D†! Kxd8 5. La6† Lb8! 6. Lxf1
Kc7 7. La6 e2! 8. Lxe2 Kb7 9. Lf3!
Kxa6 10. Lxc6 mat! Korolkov kom-
ponerede ca. 400 studier og blev
1976 GM i skakkomposition. Denne
studie fra 1935 er Korolkovs kend-
teste.

Opgave 4. Remis.
Grzehorz Bagdasarian (1902-1991),
psudonym Grzeban.
1. Kc1 Lxf4 2. Kb2 Sxb1 3. Kxb1
Ld6! 4. Kb2! (ikke 4. Kxa1? La3!
(opgavens pointe)) 4... Le7 5. a4 re-

mis. Polsk biokemiker, der i 25 år
var redaktør af studiedelen af Szachy
(polsk skakblad). En del løsere fin-
der denne opgave ‘tynd’ (nok med
rette). Den er fra 1956 og opnåede
1. pris!

Opgave 5. Hvid vinder.
Vladimir Alexandrovich Korolkov
(1907-1987).
1. a8L! (ikke 1. a8D? Sc4 2. dxc4 d3
3. e5 Sc6 4. Dxc6 pat!) 1... Sc4 (1...
Kh2 2. g8D! vinder let) 2. dxc4 d3
3. e5 Lxa8 4. c8L! (ikke 4. c8D? Lf3
med remis) 4... Lf3 5. Lb7 Sc6 6.
Lxc6 Lxc6 7. g8L! (7. g8D? Lf3 med
remis) 7... Lf3 8. Ld5 Kh2 9. Lxf3†
og Hvid vinder. Opgaven, der er
komponeret 1941, kaldes blandt
franske problemister ‘les trois coups’
med henvisning til de tre løber-
forvandlinger.

Opgave 6. Hvid vinder.
Harold van der Heijden (1960-).
1. La4† Kc1 2. Lxd1 Sc3† 3. Kxe3
f1D! (3... Sxd1† 4. Kf3) 4. Sxf1
Sxd1† 5. Kf3 Sf2 6. Kxf2 d1D! 7.
Tg1!! Kb1 8. Sfd2† Kc1 (8... Ka2
9. Tg7 Da4 10. Tb7 Ka1 11. Tb1†)
9. Sb3† og Hvid vinder. Harold van
der Heijden er hollænder og samler
af studier. Hans seneste CD-Rom
(2005) omfatter 67691 slutspil-
studier! Åbenbart kan han mere end
samle...

Tak for denne gang. Der ligger alle-
rede nye udfordringer og drilagtig-
heder tiltænkt jer nøddeknækkere,
når julen atter oprinder.

H. Larsen

kaler. – NB: Kronborgturneringen er
tilmeldt NSU’s Grand Prix turnus.

Vejleturneringen
12/4 - 31/5
TSF – Spil når du vil EMT II
12/4 - 14/6
Ribe Weekend EMT
13/4 - 15/4
Hillerød Byturnering
17/4 - 12/6
Himmerlandsmesterskabet
23/4 - 21/5
Nordres Bededagsturnering
4/5

Julekonkurrencen

2006

2007 /3/111 47
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Nye skakbøger
Petrosian vs the Elite
– 71 Victories by the Master
of Manoeuvre 1946-1983
Af Ray Keene & Julian Simpole, Batsford 2006,
300 sider. Pris 199,-

Forlaget Batsford har udgivet en serie biografier,
som udmærker sig ved at være både velskrevne
og let læsbare med masser af diagrammer indsat
i de partier, som gennemgås. Værker som vil glæde
de mange, der finder biografiernes gennemgang af en spillers
karriere og særlige stil mere lærerige og inspirerende end alver-
dens teoribøger!

Why Lasker Matters
Af Andrew Soltis, Batsford 2005, 320 sider. Pris 199,-

100 udførligt kommenterede toppartier fra den længst regerende
verdensmesters imponerende karriere.

Kasparovs Fighting Chess
1993-1998
Af Tibor Karolyi & Nick Aplin, Batsford 2006,
316 sider. Pris 199,-

60 meget udførligt kommenterede partier, med
masser af åbningsreferencer som om muligt gør
bogen endnu bedre! Værket som er i to bind
udmærker sig især ved levende og nærværende
sprogbrug, det skinner bestemt igennem, at
forfatterne er meget begejstrede for det stof, de arbejder med.

Kasparovs fighting Chess 1999-2005
Af Tibor Karolyi & Nick Aplin, Batsford 2006, 316 sider. Pris 199,-

76 partier har fundet plads i 2. halvdel af værket.

Caro-Kann Defence,
Panov Attack
Af Anatoly Karpov & Mikhail Podgaets, Batsford
2006, 276 sider. Pris 199,-

Panov-angrebet mod Caro-Kann 1.e4 c6 2.d4 d5
3.exd5 cxd5 4.c4 leder hurtigt til stillinger med
lovende angrebsmuligheder og aktivt officersspil.
Forfatterne belyser de hovedvarianter, som giver
sort både sikre og aktive stillinger.

Dansk Skaksalg til DM i Aalborg!
Under DM i Aalborg kan Dansk Skaksalg findes på
spillestedet skærtorsdag den 5. april - 2. påskedag,
mandag den 9. april med et stort udvalg af de
nyeste bøger fra Verdens førende skakforlag!


