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Chess City – Elista
VM-kvalifikation og computermatch med farver og fest
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Forsiden: Computermatchen Deep Fritz - Deep Junior. (Foto: Mikael Horslund).
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 26

Taktik

1. Hvid trækker!
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Hvor skal slaget stå?

4. Sort trækker!
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Er der et angreb?

7. Hvid trækker!
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Hvad med tårnet?

2. Hvid trækker!
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Hvem har initiativet?

5. Sort trækker!
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Pas på på fløjen!

8. Hvid trækker!
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Er der noget at gøre i h-linjen?

3. Hvid trækker!

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

Udviklingsforspring!

6. Sort trækker!
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Går det an at tage bonden?

9. Hvid trækker!
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Kan løberen slås?

� �

�

�

�

�� �

�



DØDSFALD

Gunner Søndergård

Gunner Søndergård, en af Århus
Skakklubs helt store profiler, er død
efter længere tids sygdom 65 år gam-
mel. Fra sidst i 70’erne og et par år-
tier frem udførte Gunner Søndergård
et kæmpearbejde som turneringsle-
der og samlende figur i Århus Skak-
klub.

Særlig vægt lagde Gunner på et
godt klubliv. Gunner ydede en stor
personlig indsats for at alt skulle
være i orden omkring klubturne-
ringen og på klubaftenerne. Gunner
havde dertil en enestående evne til
at skabe en hyggelig og rar atmo-
sfære, hvor alle trivedes, og hvor nye
medlemmer hurtigt fandt sig til rette.

Takket være denne indsats fik
Århus Skakklub en gylden periode,
hvor medlemstallet steg fra ca. 30 til
130 medlemmer og hvor klubben i
1991 vandt sit første af fire dan-
marksmesterskaber. Samme år del-
tog over 100 spillere i klubturne-
ringen. Stærkt medvirkende hertil
var, at Gunner havde for vane at ringe
til de medlemmer, som havde ‘glemt’
at melde sig til, for at sikre sig deres
deltagelse i klubturneringen!

Gunners hjerte bankede ikke kun
for Århus Skakklub. Gunner var
gennem flere år et stort aktiv for
Århus Skak Union, hvor han var
formand fra 1983 til 1986. Blandt
de mange vellykkede arrangemen-
ter, som Gunner stod i spidsen for,
var den største præstation måske den
succesrige afvikling af Lux Time
Cup i 1983, den første turnering i
Århus med deltagelse af stormestre.

Fra 1985 til 1990 var Gunner for-
mand for Dansk Skak Unions Støtte-
forening. Også her var han med til at
få medlemstallet i vejret. I årene 1986
til 1991 varetog Gunner hvervet som
DSU’s ratingkartoteksfører.

Gunner var landmandssøn fra
Thy, lærte at spille skak allerede som
5-årig og blev som 13-årig klub-
mester i Ydby Skakklub. Efter endt
seminarietid på Th. Lang i Silkeborg
blev Gunner ansat som lærer på Ve-
stre Skole i Ikast i 1965. Allerede
her påbegyndte han sin løbebane
som skakorganisator. Han var for-
mand for byens skakklub, da han i
1971 drog til Grønland for at blive
lærer på en kostskole for 14-18 årige
i Egedesminde.

Det blev til syv gode år i Grøn-
land. I 1972 blev Gunner gift med
Susanne. De har sammen datteren
Nina, som i dag er 28 år gammel.

Under opholdet på Grønland be-
gyndte Gunner at spille korrespon-
danceskak. Han viste sig at have go-
de evner i denne skakdisciplin, hvor
han formåede at spille sig op i lands-
holdsklassen.

I 1979 blev Gunner ansat på
Skjoldhøjskolen, men måtte stoppe

som lærer på grund af migræne, hvil-
ket udløste en førtidspensionering i
1981.

Gunner var med på klubbens før-
stehold indtil 1987 og toppede med
2032 i rating.

Selv om Gunner i mange år vare-
tog mange tillidshverv, havde han
aldrig mere travlt, end at han havde
tid til en snak over en kop kaffe med
de mange mennesker, der kom forbi
lejligheden i Ålborggade. Man gik
aldrig forgæves til Gunner.

I maj 1991 blev Gunner til alles
store chok ramt af en hjerneblødning,
som han mirakuløst kom sig over
uden dog helt at genvinde sin gamle
kraft og energi. For undertegnede,
som besøgte ham på hospitalet, hvor
Gunner var ude af stand til at sige et
eneste ord, var det et bevæget øje-
blik, da han nogle dage senere rin-
gede for at fortælle, at han havde
genvundet talens brug!

Efter en pause fortsatte Gunner
som turneringsleder og tog en sidste
tørn som formand fra 1995 til 1997.
Han spillede med i klubturneringen
indtil 2000. I 2002 fik Gunner kon-
stateret en lungekræft, som var år-
sag til hans alt for tidlige død her i
foråret.

Gunners indsats på det organisa-
toriske område over et helt skakliv
har været en enestående gave både
for Århus Skakklub, for skakken i
Århus og for dansk skak i det hele
taget.

Æret være Gunner Søndergårds
minde!

Peter Husted
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Med den forrygende start 5 af 5 i det
britiske mesterskab passerede Jacob
Aagaard ratinggrænsen på 2500 lige
før Skakbladet gik i trykken og bli-
ver udnævnt til stormester. De tre
nødvendige normer blev scoret i
2004: Rilton Cup, Det Skotske Me-

sterskab samt Arco-turneringen. Det
var også det år, han bosatte sig i
Glasgow, og titlen kommer til Skot-
land, ikke til Danmark. Jacob Aa-
gaard har skrevet hjem til Skak-
bladet – et sidste brev måske – og vi
bringer artiklen i næste nummer.

Jacob Aagaard stormester Sommerskakken

Der var danske topplaceringer i to
af de tre store danske turneringer i
sommerferien. Karsten Rasmussen
vandt Vesterhavsturneringen, Allan
Stig Rasmussen delte på Bornholm,
mens det kneb mere i Politiken Cup.
Reportager i Skakbladet nr. 7.
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Dansk Skole Skak var i sin spæde
start i 1960 et landsudvalg i moder-
organisationen Dansk Skak Union,
men har nu i mange år været en uaf-
hængig organisation med egne tur-
neringer, lederuddannelser, skak-
lejre, og pædagogiske mål.

Mens skak stadig er selve formå-
let i den voksne DSU, valgte Dansk
Skole Skak i en proces, som startede
omkring årtusindskiftet, at tydelig-
gøre, at det egentlige formål er bør-
nenes positive udvikling og skak-
spillet et redskab med kvalitet.

Den gennemgribende revision af
bl.a. formålsparagraffen blev afslut-
tet i 2005, og i efteråret 2006 accep-
terede Danmarks Ungdoms Fælles-
råd skoleskakkens ansøgning om
optagelse i sin tilskudsordning.

En egentlig medlemsansøgning
fra Dansk Skole Skak bliver behand-
let af DUF i december 2007, og op-
tagelse betyder – ud over anerken-
delse – yderligere fordele i form af
adgang til at søge særskilte puljer,
lederkurser, lokalelån, osv.

Tilskud fra tipsmidler
DUF forvalter årligt ca. 125 mio. kr.,
og pengene fordeles efter kriterier
som medlemsantal, aktivitetsniveau
og individuelle vurderinger af orga-
nisationerne. Dansk Skole Skak
modtog 187.500 kr. for sæsonen
2005-2006, men større beløb, op til
1 mio. kr. om året, er muligt ved den
mest positive vurdering fra DUF’s
side.

Ved konsekvent at sammenligne
skoleskakken med andre lødige ung-
domsorganisationer som f.eks. spej-
derbevægelserne har DSS-ledelsen
skaffet skoleskakken et økonomisk
tilskud af tipsmidler, hvor Dansk
Skak Union, der hverken er ung-
domsorganisation eller DIF-aner-

kendt sport, har fået afslag. DSU
hverken kan eller skal forsøge at ef-
terligne DSS, og tiden arbejder da
også for turneringsskakkens aner-
kendelse som sport.

Konsulenten
Men skoleskakken kom altså først,
og i dette nummer af Skakbladet løf-
ter et stillingsopslag sløret for, hvad
tipsmidlerne skal bruges til: Organi-
sationen vil ansætte en udviklings-
konsulent – eller måske to deltids-
konsulenter – til at løse en bred vifte
af fremadrettede arbejdsopgaver. Fra
etablering af turnering for SFO (sko-
lefritidsordningerne) til fundrasing,
fra lederuddannelse til PR og lobby-
arbejde. Altsammen glimrende, kræ-
vende og ambitiøst.

Et vist kendskab til skak må vel
være en forudsætning, men såvel
stillingsopslag som DSS-ledelsen
selv understreger, at det langtfra er
den centrale kvalifikation. Ifølge
DSS har alle anerkendte børne- og
ungdomsorganisationer helt ned til
400 medlemmer tilsvarende konsu-
lenter ansat, og med 2200 medlem-
mer i Dansk Skole Skak er ledelsen
overbevist om, at tilknytning af en
professionel konsulent er en forud-
sætning for, at organisationen kan
fungere tilfredsstillende.

DSU-perspektivet
Bliver udviklingskonsulenten en
blot nogenlunde succes, vil indsat-
sen generere aktivitet og skakinter-
esse, som helt indlysende også kom-
mer Dansk Skak Union til gavn.

Op til delegeretmødet i 1999 dis-
kuterede Dansk Skak Union en plan
‘DSU mod nye tider’, som davæ-
rende DSU-formand Søren Bech
Hansen anså for helt nødvendig i en
situation, hvor tipsmidler lod vente

på sig. Planen havde tre elementer:
1) kontingentstigning på 120 kr. om
året for seniorer, 2) 50% af disse ny
midler skulle anvendes til aktivite-
ter, 3) de resterende 50% skulle an-
vendes til ansættelse af en aktivitets-
konsulent.

Efter en livlig debat på hoved-
bestyrelsesmødet to dage før dele-
geretmødet måtte Søren Bech Han-
sen konkludere, at den overvejende
stemning i hovedkredsene var tilslut-
ning til 60 kr. kontingentstigning i
stedet for 120 kr. – og kun på den
betingelse, at pengene alene blev
brugt på aktiviteter – konsulenten
ville man ikke have. Samme billede
tegnede sig på delegeretmødet, hvor
forslag om både 120 kr. og 90 kr.
blev nedstemt, før hovedbestyrelsens
60 kr. fik et klart flertal på 3910 for,
1135 imod og 107 blanke.

Allerede året efter overlod Søren
Bech Hansen formandsstolen til Ole
Block, og i sin første beretning på
delegeretmødet 2001 kunne den ny
formand konstatere, at aktivitets-
midlerne ikke i det ønskede omfang
var blevet brugt, og at der lokalt
manglede aktiviteter. Og han erin-
drede forsamlingen om, at det me-
get vel kunne skyldes, at aktivitets-
konsulenten jo var fravalgt.

Udviklingskonsulent eller aktivi-
tetskonsulent. Nu bliver det altså
Dansk Skole Skak, der gør eksperi-
mentet. Og det skal blive spændende
at følge.

Skoleskakken ansætter

udviklingskonsulent

For otte år siden stemte Dansk Skak Union

nej til en aktivitetskonsulent – men med

tipsmidler er Dansk Skole Skak nu i stand til

at gøre forsøget.

Af Thorbjørn Rosenlund

www. skoleskak.dk/job/

Foto: Samuel Piletti.
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VM i Mexico City, 12.-30. septem-
ber, bliver en af skakhistoriens stær-
keste skakturneringer. Ja, ifølge ar-
rangørerne faktisk den allerstærke-
ste. Otte deltagere anført af den
forsvarende verdensmester Vladimir
Kramnik, dobbeltrundigt, og med
det ultimative trofæ til vinderen:
VM-titlen i skak.

For to år siden i San Luis, Argen-
tina, spillede den bulgarske storme-
ster Veselin Topalov sit livs turne-
ring og blev en suveræn verdensme-
ster. Men med det i denne sammen-
hæng værdiforringende ‘FIDE’ for-
an VM-titlen. Uafhængigt af ver-
densskakforbundet kaldte Kramnik
sig nemlig også verdensmester, og
med en vis legitimitet – for han havde
trods alt match-besejret skakkens
ubestridte topnavn Garri Kasparov i
år 2000.

De seneste 7 af Kasparovs 15
regeringsår havde VM-titlen været
privat ejendom uden for FIDE’s ræk-
kevidde, og Kramnik forsvarede
naturligvis sin arv, men i efteråret
2006 lykkedes det endelig FIDE at
gennemføre en genforeningsmatch
mellem mestrene Topalov og Kram-
nik. Matchen blev – som skakspillere
nok vil huske – den mest omtalte
skakmatch siden Øst-Vest opgøret
mellem Spasskij og Fischer i Rey-
kjavik 1972. Kramnik beskyldt for
at snyde. Toilet-gate. Tab af et parti
uden kamp. Fantastisk spil på bræt-
tet og lige så fantastiske fejl. Afgjort
i omkampens allersidste parti.

Kandidatturneringen
Med administratorretten til VM-tit-
len trygt tilbage blandt værdipapi-
rerne i FIDE’s pengeskab, dér hvor

den havde befundet sig fra Aljechins
død i 1946 og til Kasparovs oprør i
1993, fik også det bagvedliggende
VM-kvalifikationssystem opskrevet
sin betydning.

Fra World Chess Cup 2005 i
Khanty-Mansiysk, Rusland, havde
ti spillere, bl.a. norske Magnus Carl-
sen, kvalificeret sig til kandidat-
matcherne i Kalmykiens hovedstad
Elista, hvor FIDE-præsident Iljum-
zhinov, der også er den autonome
russiske republiks mere eller mindre
enevældige hersker, lod opføre sin
‘Chess City’ til skak-OL 1998. Vig-
tige stednavne for den, der vil kunne
sin skak-geografi, for Elista og Chess
City husede bl.a. VM-matchen 2006,
og Khanty-Mansiysk er vært for
World Chess Cup i 2007 og 2009,
samt skak-OL 2010.

De ti WCC-kvalificerede blev

Kandidatturneringen i Elista uddelte de sidste fire VM-billetter

– nu venter turneringen i Mexico og et  kompliceret VM-system

Jagt på titlen

Boris GelfandAlexander Grischuk Levon Aronian Peter Leko

VM 2007:
Af Thorbjørn Rosenlund
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straffet, og trods stædigt forsvar lyk-
kedes det at bjærge en tilstrækkelig
fordel hele vejen gennem slutspillet.

Første omkamp, fire partiers hur-
tigskak, endte også uafgjort, efter at
Carlsen helt imponerende fastholdt
taktiske chancer i et dronningslut-
spil, der burde være holdt remis. En
utrolig præstation mod en verdens-
klassespiller, men nu var nordman-
den også brugt op, og i 2. omkamps
to lynpartier var han chanceløs.

Magnus Carlsens VM-debut har
bestemt ikke gjort spørgsmålet om

nien til guldmedaljer ved OL i
Torino. Aronian er frygtet for sit
uortodokse og kompromisløse spil,
og trods Carlsens fremgang var
Aronian storfavorit.

Fra starten lignede det da også
udklasning. Gevinst med Sort til
Aronian i 1. parti, men efter en re-
mis udlignede Carlsen i 3. parti.
Aronian bragte sig igen foran i 4.
parti med opfindsomt spil, men
endnu en gang lykkedes det Mag-
nus Carlsen ud udligne. Et lidt løst
åbningsspil fra armenierens side blev

suppleret med FIDE-eks-VM Rus-
tam Kazimdzhanov plus yderligere
fem top-navne, og gennem to serier
af knock-out matcher skulle de 16
reduceres til 4, som alle fik billet til
VM i Mexico.

Norges VM-håb
Den nordiske interesse samlede sig
naturligvis om 16-årige Magnus
Carlsen. Modstanderen i 1. rundes
seks partier var den topseedede ar-
menier, Levon Aronian, som sidste
år sejrede i Linares og førte Arme-
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Kandidatturneringen, Elista 2007 Judith Polgar, Ungarn (2727) ½ 0 ½ 0 1 ½ . 2½

Evgeny Bareev, Rusland (2643) ½ 1 ½ 1 0 ½ . 3½

Michael Adams, England (2734) ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ 3½

Alexei Shirov, Spanien (2699) ½ ½ ½ 0 ½ 1 2½ 5½

2. runde

Levon Aronian, Armenien (2759) 1 ½ ½ ½ ½ ½ . 3½

Alexei Shirov, Spanien (2699) 0 ½ ½ ½ ½ ½ . 2½

Peter Leko, Ungarn (2749) 1 ½ 1 ½ ½ . . 3½

Evgeny Bareev, Rusland (2643) 0 ½ 0 ½ ½ . . 1½

Alexander Grischuk, Rusl. (2717) 1 ½ ½ 0 ½ ½ 2½ 5½

Sergei Rublevsky, Rusl. (2680) 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 3½

Kamsky Gata, USA (2705) ½ ½ 0 ½ 0 . . 1½

Boris Gelfand, Israel (2733) ½ ½ 1 ½ 1 . . 3½

Magnus Carlsen, Norge (2676) 0 ½ 1 0 1 ½ 2 5

Levon Aronian, Armenien (2759) 1 ½ 0 1 0 ½ 4 7

Peter Leko, Ungarn (2749) ½ 1 1 1 . . . 3½

Mikhail Gurevich, Tyrkiet (2635) ½ 0 0 0 . . . ½

Ruslan Ponomariov, Ukr. (2717) ½ ½ 0 ½ ½ ½ . 2½

Sergei Rublevsky, Rusl. (2680) ½ ½ 1 ½ ½ ½  . 3½

Boris Gelfand, Israel (2733) ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2½ 5½

R. Kasimdzhanov, Uzb. (2677) ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3½

Gata Kamsky, USA (2705) ½ 1 1 1 . . . 3½

Etienne Bacrot, Frankrig (2709) ½ 0 0 0 . . . ½

Alexander Grischuk, Rusl. (2717) 1 ½ ½ 1 ½ . . 3½

Vladimir Malakhov, Rusl. (2679) 0 ½ ½ 0 ½ . . 1½

Magnus Carlsen viste stærk

psyke og udlignede tre

gange i matchen mod

Aronian, før han tabte

omkampen i lynskak.

http://globalchess.eu/main.php

Foto: Tara McGowran.
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en norsk verdensmester i skak min-
dre relevant.

Fem af de øvrige syv matcher blev
afgjort inden for de ordinære seks
partier. Peter Leko, som i 2004 var
tæt på at fratage Kramnik VM-tit-
len, var sikkerheden selv mod Mi-
khail Gurevich. Ungareren behø-
vede kun fire partier: remis i 1. parti,
derefter rent bord.

Præcis samme forløb fik matchen
mellem Gata Kamsky, der er tilbage
i næsten fuld styrke efter sin lange
skakpause, og franskmanden Etien-
ne Bacrot, der kun fik en enkelt re-
mis med hjem fra Elista.

Alexander Grischuk brugte fem
partier, før en knusende 3½-1½ sejr
over Vladimir Malakhov var hjem-
me, og både i matcherne Ruslan Po-
nomariov - Sergei Rublevsky, som
Rublevsky trak sig sejrrig ud af efter
gevinst i 3. parti og remis i de øv-
rige, og Judit Polgar - Evgeny Ba-
reev, hvor Bareevs positionsspil vi-
ste sig marginalt bedre end ungarer-
ens angrebsspil, var afgørelsen klar
efter seks partier.

Samtlige seks partier mellem Bo-
ris Gelfand og Rustam Kasimdzha-
nov endte remis, hvorefter Gelfand
vandt omkampen 2½-½.

Michael Adams lignede en vinder
mod Alexei Shirov, da han før sid-
ste parti førte med 1 point og til da
ikke havde tabt et eneste parti. Men
så fejlvurderede han slutspillet og gik
ned – og tabte derefter også de to
første hurtigpartier og omkampen
samlet 2½-½.

På plads ved ringside
Mens de otte vindere gjorde sig klar
til matcherne i 2. runde rykkede en
dansk enmands-delegation ind i
Chess City: Mikael Horslund, der til
daglig spiller i Randers Skakfor-
ening, havde foretaget rejsen til skak-
kens Mekka for at opleve stedet og
koryfæerne, samt følge partierne i
kandidatturneringen i computer-
matchen Fritz - Junior, der samtidig
blev spillet i Elista. Modtagelsen var
overvældende, selveste FIDE-præ-
sident Kirsan Iljumzhinov tog hjer-
teligt imod, og den levende legende

eks-VM Boris Spasskij fik Mikael
Horslund også snakket skak med.
Læs hans beretning om den helt
usædvanlige skaktur her i bladet.

Matcherne i 2. runde blev indledt
med tre hvide gevinster. Shirov for-
søgte et kreativt kvalitetsoffer mod
Aronian, og burde ikke have tabt,
og Leko gav undervejs til sejren over
Bareev sin tidnødplagede modstan-
der en gylden chance, som han ikke
udnyttede.

Evgeny Bareev

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

Peter Leko

Bareev er i tidnød, og Leko hra netop
spillet 28. Dh2.
28... g5?

I stedet vandt 28... Se4!! 29. Sg4 (29.
Txe4 Txf2! 30. Txf2 Td1† fører til
mat) 29...Sg3! 30. Tc2, og nu 30...
Ld6!! 31. fxg3 Lxg3 32. Dh1 Dc5†
33. Sf2 Txf2 og igen bliver Hvid mat.

29. Sg4 Ld6 30. g3 Sh5 31. Se3 Lxg3

32. fxg3 Txf1† 33. Sxf1 Td1 34.Te3

1-0

Mest helstøbt vandt Grischuk et fint
parti mod Rublevsky, mens Kam-
sky - Gelfand blev en tam remis.

Bareev kom sig aldrig over kikset
i 1. parti og blev fuldstændig udspil-
let i 3. parti til et samlet nederlag på
3½-1½. Gelfand havde også et sik-
kert overtag mod Kamsky og vandt
3½-1½ efter sejre i 3. og 5. parti.
Shirov kæmpede for sin chance, men
alle fem resterende partier sluttede
remis til en samlet Aronian-sejr på
3½-2½. Mest drama var der i Gris-
chuk - Rublevsky, som måtte ud i
omspil, da det lykkedes Rublevsky
at vinde 4. parti i sikker stil og ud-
ligne, men i hurtigskak var Grischuk
overlegen og vandt 2½-½.

Indviklede VM-regler
Facit af kandidatmatcherne i Elista
blev altså, at de fire billetter til VM-
finalen tilfaldt Aronian, Leko, Gris-
chuk og Gelfand.

Og dermed er vi tilbage ved ud-
gangspunktet: VM-turneringen i
Mexico City til september.

Efter VM-genforeningen kunne
man måske tro, at det ville være mu-
ligt for FIDE straks at skabe et en-
kelt og klart reglement for hele VM-
systemet. Der kom da også et nyt

Judit Polgar var eneste kvinde i feltet, og hun nåede kun til 1. runde, da

hendes angrebsspil ikke var helt skarpt nok mod den solide Evegy Bareev.
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 VM efter genforeningen

VM-turnering

Mexico City

12/9 - 30/9 2007

VM-match

maj - sept. 2008

12 partier

VM-match

2009

12 partier

Udfordrer-match

okt. - dec. 2008

8 partier

World Chess Cup

Khanty-Mansiysk,

2/11 - 18/12 2007

�� �

VM-match

2009

12 partier

VM-match

maj - sept. 2008

12 partier

� ��

�

Topalov

Topalov

Topalov

Kramnik

Topalov

Anand

Svidler

Morozevich

Aronian

Grischuk

Leko

Gelfand
128 deltagere

Kram
nik

�

�

�

Kramnik vinder i Mexico =

Kramnik vinder ikke i Mexico =

Samme vinder i Mexico, WCC og VM-revanche =

VM-reglement i juni – men enkelt er
det langtfra. Det eneste helt sikre er,
at vinderen af turneringen i Mexico
kan kalde sig verdensmester, hvad
der siden sker, hvornår han skal for-
svare sin titel og mod hvem afhæn-
ger af, hvem han er.

Iøjnefaldende er særrettigheder til
Kramnik og Topalov, de to spillere
der indvilligede i at gennemføre gen-
foreningsmatchen, og det er der fak-
tisk en vis ræson i.

Umiddelbart efter matchsejren
antydede Kramnik, at han ikke var
meget for at deltage i VM-turnerin-
gen i Mexico, da han fandt det mest
naturligt at sætte titlen på spil en
match mod en udfordrer. Som et
middel til at bringe ham til start i
Mexico gav FIDE ham ret til en re-
vanche-match i 2008 – hvis han altså
ikke selv vinder turneringen i Me-
xico.

Før genforeningsmatchen var det
planen, at VM-feltet i Mexico skulle
bestå af de fire højestplacerede i VM-

turneringen San Luis 2005 (dvs.
verdensmester Topalov samt Anand,
Svidler og Morozevich) plus de fire,
der kvalificerede sig via kandidat-
matcherne. Men da Topalov tabte
titlen til Kramnik, overtog Kramnik
hans plads i Mexico. Logisk ville
være, hvis eks-VM Topalov i den
situation rykkede en enkelt plads
ned, men som følge af de ukomplette
regler forsvandt han i stedet helt ud
af systemet. Og da han efter match-
nederlaget forsøgte at bruge sin ret
som +2700 spiller til at udfordre
Kramnik, var FIDE’s reaktion admi-
ninistrative krumspring og derpå af-
visning begrundet i et for kompri-
meret VM-program.

Topalov er derfor den, der er kom-
met mest i klemme i genforenings-
tumulten, og det er derfor ikke helt
urimeligt, at FIDE har tildelt ham en
joker-rolle i reglementet.

Hvis nemlig Kramnik vinder i
Mexico, får Topalov en VM-match
mod ham direkte, og hvis Kramnik

ikke vinder, spiller Topalov i stedet
match mod vinderen af World Chess
Cup i Khanty-Mansiysk om retten
til en VM-match mod vinderen af
Kramniks revanchematch. Medmin-
dre denne vinder ikke er Kramnik
og forinden også har vundet World
Chess Cup, for så gælder Topalovs
match i stedet VM-titlen direkte.

I det første tilfælde, altså hvor
Kramnik vinder i Mexico, går vin-
deren af World Chess Cup direkte
til en VM-match mod vinderen af
VM-matchen Topalov - Kramnik.

Altsammen temmelig forvirrende
og præget af kompromiser og lappe-
løsninger. Men samtidig de helt for-
udsigelige efterskælv, der må følge
på mødet mellem to verdener. Om
spændingerne i VM-systemet er væk
allerede ved matchen i 2009, er det
endnu for tidligt at sige. FIDE har
offentliggjort et reglement, der ræk-
ker længere frem, men de nærmeste
to vanskelige år kan afdække behov
for justeringer.
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Elista er Kalmykiens hovedstad og
vel samtidig også skakkens hoved-
stad. Det indtryk fik jeg i hvert fald
i de 12 dage jeg tilbragte i byen.
Elista ligger 280 km syd for Volgo-
grad (tidl. Stalingrad) som er kendt
for Anden Verdenskrigs blodigste
slag. En tur rundt i Elista vidner også
om, at krigens gru kom hertil med
de mange mindesmærker for faldne
soldater.

Denne gang var slagene dog på
de 64 felter, og taberne kunne nøjes
med at pakke kufferten og tage hjem.
Det var tilfældet for 8 af de 16 delta-
gere, da jeg ankom d. 4 juni med et
lille indenrigsfly fra Moskva. Jeg
havde i hvert fald regnet med, at Judit
Polgar stadig var med i 2. runde på
bekostning af Evgeny Bareev. Lige
inden jeg skulle af sted, havde jeg
købt en bog om Judit hos Dansk
Skaksalg. Men nej... det blev ikke til
nogen autograf fra hende, hun tabte
jo matchen noget overraskende til
Bareev. Jeg havde nok også håbet at
få en nordisk snak med Magnus Carl-
sen, men han måtte mere forvente-
ligt se sig slået af Levon Aronian fra
Armenien.

Der var fine forhold for den gæst-
ende presse. Vi måtte komme helt
op på scenen og fotografere med blit-
zene og larmende kameraer i de før-
ste 5-10 minutter. Derefter var det

absolut ‘tystnad’. Dog var der en
fårekylling, der en af dagene brød
stilheden med sin karakteristiske lyd!

Mit favoritbord var Gelfand –
Kamsky. Gelfand yndede at gå frem
og tilbage rundt på scenen, mens han
spejdede ud mod publikum. Helt
modsat Kamsky, som til gengæld i
sidste parti rystede på hovedet og
kiggede opgivende op i loftet.

Samtidig med kandidatturnerin-
gen dystede de to computerprogram-
mer Deep Junior og Deep Fritz om
at kunne kaldes klodens ultimative
stærkeste computer. Junior var re-
gerende computerverdensmester fra
Torino 2006, og Fritz havde jo slået
verdensmesteren Kramnik. Der blev
spillet 6 partier med 75 min. til hele
partiet +10 sek. pr udført træk. Ju-
nior vandt 4-2 og har man ikke alle-
rede gjort det, bør man unde sig at
spille Juniors gevinser igennem på
Nettet. Matchens dommer, den skot-
ske computer-guru David Levy var
særligt begejstet for Juniors første
gevinst. – Exellent, sagde han til mig
næste dag ved morgenbordet. – It’s
simply the best program!

På pressemødet efter matchen for-
udså begge lejre, at om et par år vil
det være uinteressant (uden spæn-
ding) med disse matcher mellem
mennesket og maskinen. Til den tid
er f.eks. Deep Junior simpelthen for

Skakkulturen
blomstrer
– et besøg i Chess City

Tekst og fotos:

Mikael Horslund

Gelfand – vindersmil og skakkostumer.

Chess City – alle spillede skak.

Spasskij – skåler med Deres udsendte.

Elista – ikke alle tårne er til skak.
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stærk selv for verdensmesteren. Her
kom så et meget kontroversielt for-
slag fra Shai Bushinsky (Junior) om
at give en bonde i handicap til com-
puteren. Altså skulle Junior spille
med 7 bønder mod f.eks. Kramniks
8! Mon ikke Kramnik ville takke
pænt nej til det. Her må menneskets
stolthed vel være på sin plads.

Tilskuerinteressen for computer-
matchen var dog allerede begrænset.

Størst var den i starten med to kom-
mentatorer iført kalmykiske folke-
dragter. Den ene var deres lokale
stolthed Syugirov, som vandt EM u/
12 år. Senere ebbede det stille ud.
Det var ellers ikke, fordi tilskuer-
forholdene var dårlige, lækre plysbe-
lagte biografstole.

Flere tilskuere var der dog til
kandidatmatcherne. En del valgte
også at følge partierne ude i forhal-

len ved demonstrationsbrættet, hvor
selveste Boris Spasskij var ekspert-
kommentator. Jeg snakkede flere
gange med Spasskij, bl.a. ved mor-
genmaden i Chess City. I hallen var
der et stort skakspil, og jeg ville lige
se om han kunne huske et bestemt
parti, så jeg viste ham trækkene 1. f4
d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 g6 4. b4 ... og
Boris sagde – Ahh... that was in 1964
in Amsterdam against Bent Larsen!
Lidt efter kunne han alligevel ikke
nære sig og flyttede rundt med de
store brikker. Vi var inde i en vari-
ant i kongegambit, hvor han havde
nogle ideer med sort. Han virkede i
godt humør og gik meget afslappet
rundt iført sort hat, solbriller og san-
daler. Jeg fik selvfølgelig hans auto-
graf lige under Bent Larsens i Bents
bog 50 udvalgte partier. Jeg kunne
nu ikke lade være med at spørge ham
om Bobby Fischer, men her var hans
kommentar kun: – Fischer er min
gode ven, og han ønsker ikke, at der
kommer noget ud til pressen om
ham.

Ellers var jeg også til juniorskak i
Chess City Hotel. De spillede i rig-
tige skakrammer omgivet af en ene-
stående udstilling af skakhistorie fra
Capablancas tid til nu. Flotte male-
rier og billeder af verdensmestre gen-
nem tiderne prydede lokalerne. Jeg
prøvede også at spille lidt lynskak
med de unge lovende talenter, men
det var ikke til Deres udsendte
medarbejders fordel, og det blev vist
til en del klø.

– Men vi har jo også skak som
obligatorisk fag i skolen, forklarede
en af pigerne mig. Ja, jeg skal love
for at skakkulturen stadig blomstrer
i Kalmykien takket være landets og
FIDE’s præsident Kirsan Iljumzhi-
nov.

En meget højtidelig afslutnings-
ceremoni i Chess City Hall lukkede
og slukkede det hele med pomp og
pragt. Her kom arrangøren Valery
Bovaev ind på den behagelige stem-
ning under hele denne turnering i
modsætning til sidste gang under
matchen mellem Kramnik og To-
palov.

Kirsan Iljumzhinov er præsident for både Kalmykien og FIDE. Mellem de mange

officielle pligter er han afslappet og ligefrem, som her i selskab med Deres udesendte.

På vegne af sejrende Deep Junior hilser Shai Bushinsky (til Højre) på den slagne

modstander. Han foreslog efter matchen, at computerne kunne give bonde forud i

matcher mellem menneske og maskine for at gøre dem jævnbyrdige.



allerede en måned før tilmeldings-
fristen udløber i en situation, hvor
kommende tilmeldinger vil blive an-
bragt på en venteliste. Vi har des-
værre ikke ubegrænset kapacitet, og
sidste års deltagerantal på 90 var
nok grænsen for logistik og komfort.
Der er igen i år mange unge delta-
gere, og de skal opleve, at der også
er plads til dem. Turneringens kon-
cept skal derfor heller ikke fraviges:
Rigtig mange stærke spillere i de
øverste grupper, så vi andre har
noget at kigge på!

Ribes turnering ligger tidsmæssigt
fint lige efter påske, hvor mange
enten har spillet sig i form under DM
eller netop gerne vil revanchere sig
efter påskestævnet. Jeg selv befandt
mig i år nok i sidste gruppe, for helt
tilfreds var jeg absolut ikke med 50%
i Ålborg!

Jeg var heldig med farverne, idet
jeg fik hvid mod mine tre største
konkurrenter. Min første hvide, mod
klubkammeraten Kim Pilgaard i 1.
runde, ebbede hurtigt ud i remis, men
mod stortalentet Allan Stig Rasmus-
sen i 2. runde skete følgende:
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Stærk og moderne turnering

i Danmarks ældste by:

Mange vil til Ribe

Ribe Skakklub fejrede i 1999 sit 75-
års jubilæum med en enkeltmands-
turnering, og den Ribe EMT, vi ken-
der i dag, blev søsat i 2001.

Siden 2003 har turneringen haft
en IM-gruppe i toppen, og i kombi-
nation med deltagerantal i de koor-
dinerde grupper støt voksende fra 36
og helt op til til 90 både i 2006 og
2007 har Ribe EMT efterhånden pro-
fileret sig som Danmarks stærkeste
koordinerede weekend-EMT med
fem runder på tre dage.

Hvad turneringsformen angår, har
Ribes skakfolk også været frem-
synede: Man vil spille meget skak
på kort tid, og derfor er dobbelt-
runder sagen! Tidens trend er hur-
tighed og overskuelighed.

Goodwill i B-gruppen
Tidligere har topspillere som Jacob
Aagaard, Jens Ove Fries, Klaus Berg,
Kim Pilgaard, Ole Jakobsen, Davor
Palo og Jakob Vang Glud haft suc-
ces i Danmarks ældste by, og i år fik
den smukke historiske stad åbenbart
en masse godt frem i mig. For efter i
2005 at have prøvet lykken i under-
gruppen, hvor mine 4 af 5 kun gav
andenpladsen efter Martin Mathie-
sen med bedre korrektion, vandt jeg
IM-gruppen i år.

Jeg forstod, at jeg åbenbart hø-
stede en del popularitet i Ribe for
dengang at stille op i Mester-2, men
det viste jo kun, at Ribe-arrangørerne
med Jørgen Nielsen, formand siden
1997, i spidsen altid har evnet at få
mange stærke danske spillere med i
deres årlige turnering. Man føler sig
velkommen i Ribe.

Heldigvis fortsætter Ribes turne-
ring også i 2008, og det forlyder, at
Jørgen Nielsen har kunnet udvide
kredsen af hårdtarbejdende arrangø-
rer, så opgaverne kan fordeles på lidt
flere hænder fremover. Som jeg ser
det er det guld værd for dansk skak,
at vi har folk til at begejstre og som
kan arrangere turneringer og gøre
dem tilbagevendende og traditions-
rige.

Højt turneringsniveau
I Danmark er vi stadig godt med, og
skal vi holde det høje skaklige ni-
veau, er gode turneringer en nødven-
dighed. Uden ildsjælene ville den
livsvigtige turneringsaktivitet gå i
stå. Vi kender alle til de sorte skyer
omkring medlemstilbagegang og
manglende børne-og ungdomstil-
slutning, men lad os dog også foku-
sere på de meget positive sider, at
dansk skak profilerer sig ved et højt
turneringsniveau.

Ribe er populær
Ribe EMT er inddelt i diverse 6-
mands grupper, og arrangørerne var
nødt til at stoppe tilmeldingerne ved
90 pga. pladsforhold. Går man ind
på Ribe Skakklubs flotte hjemme-
side ser man klubbens vision om-
kring turneringen: fællesskabet om-
kring en turnering i god og sportslig
ånd. Man forstår, at folk strømmer
til. Lad mig citere fra hjemmesiden
marts 2007 (fem uger før turnerin-
gen):

Venteliste! – Ribe Weekend Emt
2007, som afvikles 13.-15.april, er

To topspillere, der gerne vender tilbage

til RIbe, vinderen 2007,

GM Carsten Høi, og  nyhedsredaktør på

www.dsu.dk IM Steffen Pedersen.

Ribe EMT 200
Foto: Peder Pharsen.

www. ribe-skak-klub.dk

Af Carsten Høi
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20. Td3 La5 21. Tfd1 De8!

I det følgende forsvar spiller Allan
med stor energi.
22. cxd5 e5!
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23. d6! Lb6

Forfærdeligt ville 23... e4 24. Td5
være.
24. Td5 Dg6 25. Dh3 Tg8 26. Kh1?!

Dg4 27. Dxg4 fxg4 28. Sd2 Td7 29. Se4

Kg7 30. a4 a6 31. Tc1 Kf7 32. a5 La7

33. b4 T8d8 34. T1d1 Ke6

Måske 34... Lb8!?
35. g3?! f5 36. Sc5† Lxc5 37. bxc5 e4

38. Kg1 Tc8 39. Kf1 Tc6 40. Ke2 Tc8

41. T1d4

Tidnøden er overstået, og Sort har
med sit omhyggelige forsvarsspil låst
stillingen. Efter to timer til 40 træk
var der en halv time til resten af par-
tiet, og i den følgende tidnød lykkes
det mig til sidst at bryde igennem
Allans parader.
41... h5 42. Kd2 h4 43. Kc3 hxg3 44.

hxg3 Th8 45. Td1 Th2 46. T5d2 Ke5 47.

Kc4 Th8 48. Tb2 Tc8 49. Td5† Kf6 50.

Td1 Ke5 51. T2d2 Th8 52. Tb1 Th6? 53.

Td5† Kf6

Carsten Høi

Allan Stig Rasmussen

Dronningbondespil / D04

1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3

Et koncept: Dronningbondespil i ste-
det for de fortærskede varianter i sla-
visk og damegambit.
3... c5 4. b3 Sc6 5. Lb2 Lg4 6. Sbd2 e6

7. Le2 Ld6 8. 0-0 0-0 9. Se5 Lxe2 10.

Dxe2 Db6?

Giver Sort langvarige problemer.
11. Sxc6 Dxc6 12. dxc5 Lxc5 13. Lxf6

gxf6 14. c4

Hvids plus skyldes svækkelserne i
Sorts bondestruktur og kongestilling.
14... Tad8 15. Df3!

Med ideen 15... dxc4 16. Dxc6 bxc6
17. Sxc4 og klar slutspilsfordel.
15... f5 16. Tad1 Lb4 17. Dg3† Kh8

18. Dh4! Lc3 19. Sf3 f6!

Ikke 19... Lg7? 20. Sg5 h6 21. Sxf7†.

Ribe EMT 2007 1 2 3 4 5 pts. plac.

1. GM Carsten Høi, Brønshøj Skf. 2428 ½
6

1
2 3

1 ½
4 5

½ 3½ 1

2. FM Allan S. Rasmussen, Jetsmark 2418 1
5 1

0 ½
6

1
3 4

½ 3 2

3. FM Arne Matthiesen, SK 1968 2341 ½
4 5

½ 0
1 2

0 1
6

2 5

4. IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn 2453
3

½
6

½ ½
5

½
1 2

½ 2½ 3-4

5. FM John Rendboe, Århus SK 2205
2

0 ½
3 4

½
6

0 ½
1

1½ 6

6. IM Kim Pilgaard, Brønshøj 2431
1

½ ½
4 2

½ 1
5 3

0 2½ 3-4

07:
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54. Txb7!

Afgørende.
54... Txb7 55. d7 Th8 56. d8D† Txd8

57. Txd8 Tb2 58. Td6†

Ikke 58. c6?? Tc2† med remis!
58... Ke7?! 59. Txa6 Txf2 60. Kd5

– og Hvid vandt tårnslutspillet, hvor
der blev lynet til sidst.  1-0

Efter denne vigtige sejr var jeg alene
i spidsen, og i 3. runde blev for-
springet udbygget til et helt point,
da alle øvrige partier sluttede remis.

Her i Ribe var Arne Matthiesen lige
så heldig mod John Rendboe og Kim
Pilgaard, som jeg var mod ham i divi-
sionsturneringen. Arne har gode ner-
ver, så jeg var godt tilfreds med mit
parti mod ham.

Arne Mathiesen

Carsten Høi

Trompovski / D00

1. d4 Sf6 2. Lg5

Trompovski, bl.a. populariseret af
den nu skakpensionerede Julian
Hodgson.
2... d5 3. e3 c6 4. Lxf6

Det principielle: Hvid får den sun-
dere bondestruktur – Sort løberparet.
Jeg bruger selv samme idé med hvid
i hollandsk.
4... exf6 5. g3 Ld6 6. Lg2 0-0 7. Sd2

Sd7 8. Se2 f5 9. c4 dxc4 10. Sxc4 Lc7

11. 0-0 Sf6 12. Sc3 Le6 13. Sd2 De7

Sort er kommet rigtig godt fra åb-
ningen, Hvid lancerer det klassiske
minoritetsangreb.
14. a3 Tad8 15. b4 g6

Forberedelse til fremstød på konge-
fløjen.

16. Sb3 h5 17. Sc5 Lc8 18. De2 h4 19.

Tfc1 hxg3 20. hxg3 Lb8!

Ren profylakse.
21. a4 Kg7 22. b5 cxb5 23. axb5 Th8

24. Sd3 b6!?
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25. Se1?

Først her går Arne galt. 25. Db2! med
ideer som Sb4 og d5 giver hvid en
god stilling!

25... Lb7 26. Lxb7 Dxb7 27. Df3 De7

28. Dg2 Th5

Sorts angreb kombineret med hvids
passivitet bør nu afgøre.
29. Sf3 T8h8 30. Sd1 De4 31. Sh4 De7

32. Df3 Se4 33. Tc2 Dg5 34. Dg2 Dg4

35. Kf1 Lxg3 36. fxg3 Sxg3† 37. Ke1

Txh4 38. Sf2 Th1† 39. Kd2 De2† 0-1

I 4. runde skrumpede forspringet til
et halvt point, da både Allan Stig
Rasmussen og Kim Pilgaard vandt,
og jeg spillede remis med Steffen
Pedersen. Jeg tog derpå en hurtig
remis med John Rendboe i sidste
runde og gav mig ud på en længere
travetur i Ribes smukke omgivelser,
mens Arne Matthiesen og Steffen
Pedersen sikrede mig den udelte før-
steplads med sejr henholdsvis remis
mod Kim Pilgaard og Allan Stig
Rasmussen.

Dansk Skole Skak søger

Udviklingskonsulent

En fuldtids- eller to deltidsansatte
søges til følgende opgaver:

• Arbejde for at udbrede skak på skoleskemaet
• Fundraising og søgning af sponsorstøtte
• Arrangere en landsdækkende SFO-turnering
• Lederrekrutterende aktiviteter på lærerseminarierne
• Coaching af nystartede klubledere og klubledere på spring
• Synliggøre skoleskak i medierne
• Politisk arbejde i forhold til beslutningstagere

Hvem er du?

Uddannelsesmæssig baggrund er ikke afgørende. Kendskab til
skoleskak er en fordel, men ikke et krav. Du skal have erfaring
fra frivilligt foreningsliv og lyst til at arbejde med børn og unge
ud fra skoleskakkens samfundsengagerende formål og virke.

Vi tilbyder:

• Spændende og udfordrende stilling med fleksible arbejdstider
• Kombination af hjemmearbejdsplads og udfarende arbejde
• En 1-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse
• Løn efter kvalifikationer

Ansøgningsfrist er 15. september 2007.
Læs mere på skoleskak.dk/job

DANSK SKOLE SKAK

�

�
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v/ Steffen Pedersen

12... e5

12... Sxe4 13. fxe6 Sf6 14. exf7†
Kxf7 15. Dh5† Ke7 16. Txf6! vin-
der for Hvid med det samme, og 12...
Lxe4 13. Lxe4 Sxe4 14. fxe6 er ikke
meget anderledes. I førstnævnte
variant behøver Sort ikke at spille
13... Sf6 og kan for eksempel prøve
13... Tg7, men Hvid vinder så offi-
ceren tilbage efter 14. exf7† Txf7
15. Txf7 Kxf7 16. Dh5† Kg8 17.
Dg4† Lg7 18. Lxe4.
13. Se6

Endnu et officersoffer – men denne
gang mere naturligt. De næste par
træk er tvungne.
13... fxe6 14. fxe6 Lxe4 15. Lxe4 Ta7

16. Df3 Lg7?

Det ikke helt oplagte 16... Tg4, der
angriber Le4, var nødvendigt. På 17.
Ld5 må Sort spille 17... Tg6, og det
er ikke helt klart, hvordan Hvid
kommer videre. Sorts næste træk er
Tag7 og Le7. 18. Tf2 Tag7 19. Le3
Le7 20. Taf1 ser faretruende ud, men
der mangler stadig en officer. En
anden mulighed er 17. Df5, som
truer 18. Lg5 eller 18. Lf3, men 17...
Txe4 18. Lg5 Lg7 19. Lxf6 Dxf6
20. Dxe4 Dxe6 holder sammen på
det for Sort.
17. Lg5

Herefter er Sort chanceløs – Sb8 er
kun til pynt.
17... Tf8 18. Lxf6 Txf6 19. Dh5† Kf8

20. Txf6† Lxf6 21. Dh6† Kg8 22. Tf1

opgivet.

Lidt tidligt, men 22... Df8 23. Txf6
Dxh6 24. Txh6 er en ulige kamp.
1-0

Mexico er vært for VM-turneringen
til september, og skak er ikke mindst
som følge af Morelia-engagemen-
tet i Linares-turneringen populært
som aldrig før. Med blot tre stormes-
tre er Mexico ingen stor skaknation,
men de har et stort talent i den 18-
årige Manuel Leon Hoyos. Han blev
hevet ind som analysepartner for
Ivanchuk, da denne med akut var-
sel måtte træde ind i Morelia/Linares
turneringen som erstatning for Rad-
jabov.

Leon Hoyos lavede sin tredje og
titeludløsende stormesternorm for
nylig i det amerikanske kontinental-
mesterskab, hvor han samtidig pas-
serede ratingkravet på 2500.

Manuel Leon Hoyos (2484)

Kevin Spraggett (2585)

Siciliansk / B42

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

a6

Kan/Paulsen/Taimanov. Shirov for-
tæller på en af sine fremragende
DVD’er fra ChessBase (My Best

�

Games in the Sicilian), at han aldrig
har lært forskellen. Det har jeg hel-
ler ikke. I Rusland var Taimanov
ikke populær efter sin match mod
Fischer i 1971, som han – ligesom
Larsen en måned senere – tabte 0-6.
Så dér hedder det blot Paulsen, når
Sort spiller 2... e6 i Siciliansk og
følger det op med noget med a7-a6
og/eller Dc7. I engelsksproget litte-
ratur er denne stilling vist benævnt
som Kan-varianten, mens Taima-
nov-varianten er 4... Sc6 og Paul-
sen næsten helt forsvundet.
5. Ld3 Sf6 6. 0-0 d6 7. c4 b6 8. Sc3

Lb7 9. f4 g6

Indtil dette parti har 9... g6 været
anset for et fint alternativ for Sort.
Svenskeren Johan Hellsten spiller
9... Sbd7 (10. f5 e5).
10. f5 gxf5 11. exf5 Tg8

Pointen. Modspil i g-linjen.
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12. Se4!

Nyt og meget stærkt. For at parere
angrebet mod g2 har Hvid tidligere
spillet 12. g3 og 12. Sf3. Parti-
trækket medvirker også i angrebet,
men det er jo en officer i slag ...

Divisionsturneringen 2007-08

Skakligaen afvikler sine 9 runder følgende datoer:
3/11-4/11, 18/11, 9/12, 12/1-13/1, 3/2, 2/3, 12/4-13/4

1. og 2. division afvikler 7 runder følgende datoer:
4/11, 18/11, 9/12, 13/1, 3/2, 2/3, 13/4

Som det fremgik af Skakbladet nr. 4 kunne en uafsluttet
protestsag vedr. anvendelse af en spiller med bopæl i
udlandet ændre oprykningen fra 1, division, gr. 1.
Turneringskomiteen har nu stadfæstet turneringslede-
rens afgørelse og afvist protesten, men fastslår dog sam-

tidig, at reglementet mangler en angivelse af, hvad der
betragtes som en udlænding, hvorfor kendelsen er base-
ret på en tolkning af reglementets hensigt. Og den er,
konkluderer turneringskomiteen, at en dansk statsbor-
ger ikke er udlænding, uanset bopæl i udlandet og FIDE-
registrering via et forbund uden for Danmark. De impli-
cerede klubber oplyser, at sagen ikke indankes til Skak-
nævnet, hvorefter det ligger fast, at Sydøstfyn rykker
op, og Skakligaen får dette udseende: Helsinge, Brøns-
høj, Skolerne, K41, Jetsmark, Nordkalotten, Aalborg,
Helsingør, Sydøstfyn og Nordre.



16 2007 /6/224

Hørsholm Skakklub ligner med 30
medlemmer en typisk dansk skak-
klub. Men med en række initiati-
ver har klubbens bestyrelse beslut-
tet at gøre en ekstraordinær ind-
sats for at give klublivet ny di-
mensioner, til glæde for medlem-
merne og for skakken i alminde-
lighed.

Tectura Rapid Chess, den stærkt
besatte hurtigturnering som blev
omtalt i Skakbladet nr. 5, er et ek-
sempel, og der arbejdes på at skabe
mindst én skakturnering om året,
hvor ambitiøse spillere kan score
normer, en weekend-EMT, samt
om regelmæssig træning med dan-
ske og udenlandske topspillere,
både individuelt, for hele klubben
eller endog for alle DSU-medlem-
mer.

Energi er nøglen til 

Hørsholm Skakklub mødte den suc-
cesrige toptræner i Sct. Petersborg
og fik en interessant snak bl.a. om
aktuelle emner i russisk skak og om,
hvordan Sergey som træner for bl.a.
den russiske u-16 mester, super-
talentet Alexey Goganov, ser energi
som det vigtigske persontræk ved en
stor spiller.

Rusland har en helt særlig status in-
den for skak. Hvad er temperaturen
på skak i Rusland i dag?

– Skakken trives stadig i rusland, selv
om fodbold popularitetsmæssigt lig-

– Det debatteres også her i Rusland.
Jeg tror, at vi stadig høster frugterne
af det sovjetiske system, som or-
ganiserede og støttede skaktræning
og talentudvikling. Danmark har haft
en verdensstjerne som Bent Larsen
og Norge Magnus Carlsen, men det
er enlige stjerneskud. Der mangler
et system til at kultivere talenterne!

I rusland bearbejder vi talentmas-
sen med masser af træning, og vi
bruger uddannede professionelle
trænere. Det er måske hemmelighe-
den. Vi har masser af Larsens og
Carlsens slags! Konkurrencen er

Skakklub samt foredrag og simul-
tan i andre klubber, som måtte have
interesse herfor. Klimov er ud-
nævnt til æresmedlem af Hørs-
holm Skakklub, og klubbens for-
mand, Anders Bork Hansen, af-
lagde for nylig besøg i Petrograd-
skij Skakforening for at hente in-
spiration fra den russiske skak-
kultur.

Skakklubben arbejder på alle-
rede i 2008 at få mindst et ver-
densnavn fra Rusland til Danmark
til simultatforestillinger, foredrag
samt deltagelse i Tectura Rapid
2008.

Store forventninger knytter sig
også til samarbejdet med Sergey
Klimov, som er International Me-
ster, 28 år, bosat i Sct. Petersborg,
og direktør for Petrogradskij Skak-
forening. Klimov er er desuden
professionel skaktræner og til-
knyttet det russiske skakforbund
med ansvar for PR, og samarbej-
det består i træning af et eller flere
af klubbens medlemmer i Sct. Pe-
tersborg, udvalgte instruktive ar-
tikler til klubbens hjemmeside,
besøg i Danmark med henblik på
træning af skakspillere i Hørsholm

Hørsholm Skakklub og Sergey Klimov

Sergey

Klimov

Interview med IM Sergey Klimov,

direktør for Petrogradskij Skakforening

i Sct. Petersborg

og professionel træner

ger på førstepladsen. Skak er stadig
yderst populært og spilles i klubber,
parker, ungdomsklubber og i hjem-
mene, men de dygtigste skakspil-
lerne nyder ikke længere helt samme
status, som da skak var et statsan-
liggende. Eksempelvis har min ven
Peter Svidler vundet det russiske me-
sterskab fire gange og har fejret store
triumfer på de 64 felter, men han
bliver ikke genkendt på gaden.

Rusland synes at have en uudtøm-
melig talentmasse. Hvad er russisk
skaks hemmelighed?

Af Anders Bork Hansen
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hård, og der er masser af turnerin-
ger. Det er tankevækkende, at russi-
ske spillere ofte stiger mindst 100
Elo-point, når de begynder at spille
i udlandet! Her i Rusland er de fær-
reste turneringer ratede overhovedet,
så mange stærke spillere har ikke
engang et Elo-tal.

Det er så spørgsmålet, om Rus-
land kan fastholde sin særstilling i
verden. Jeg tror, at vi langsomt vil se
vores forspring skrumpe ind. Dels
fordi skakken ikke støttes økono-
misk som før, og dels fordi mange
gode russere flytter til udlandet. Men
det politiske system støtter stadig
skakken, hvilket er godt – ikke kun
for rusisk skak.

Fischer, Karpov og Kasparov har
alle udviklet skak som sport. Er
Kramnik en værdig arvtager?

– Selv om Kasparov måske er den
stærkeste spiller nogensinde, så er
jeg ikke sikker på, at han entydigt
har bidraget positivt til skakkens ud-
vikling som sport.

Fischer var unik i sin sportslige
indstilling. Han ville vinde alle sine
partier, og han spillede med stor
energi. Karpov var virkelig stærk i
mange år, og han dominerede fuld-
stændig skakverdenen, mens han var
verdensmester. Han har rejst meget
rundt og har promoveret skak på en
positiv og anstændig facon.

Kasparov er en anden historie.
Han er kendt for sin nærmest uhyg-
gelige udstråling og energi ved bræt-
tet, men han er også meget egoistisk.
Selv om han har gjort meget for skak,
så mener han også, at han er den stør-
ste – ingen er over og ingen er lige.

En af mine bekendte var turnerings-
leder i en hurtigskakmatch mellem
Kasparov og Kramnik i Moskva.
Kasparov skræmte alt og alle med
sin altfortærende energi, mens Kram-
nik nærmest var som is. Det var ikke
en god oplevelse for publikum. Den-
ne egoisme og altopslugende energi
har også bevirket, at mange af spon-
sorrelationerne har været kortvarige.
Tænk blot på IBM og Intel.

Og Kramnik? Han ser nøgernt sig
selv som en stor spiller, men han
ønsker ikke nødvendigvis at revolu-
tionere skakken. Han ser ikke sig selv
som ‘Child of Change’ og hans lige-
fremme og afslappede stil klæder
skakken godt efter min mening.

Hvor passer Topalov ind i skakbil-
ledet?

– Han har bevist, at han hører til
blandt de bedste. Topalov er helt
brilliant i uklare situationer, og det
er dér han har sin store styrke. To-
palovs spillestil minder meget om
Kramnik i teenageårene.

Desuden har Topalov åbnet man-
ge nye horisonter inden for åbning-
steori. Hans svaghed synes at ligge i
nogle helt utrolige koncentrations-
svigt, hvilket har været særlig ud-
præget på det seneste.

I dag er verdensmesteren den bed-
ste blandt ligemænd. Jeg tror ikke,
at vi vil se en verdensmester, der kan
holde titlen i ti eller mere som ek-
sempelvis Karpov og Kasparov.
Dertil er skak blevet alt for konkret,
og intet menneske kan holde det for-
nødne energiniveau i så mange år!

Hvordan ser du postyret omkring

Kramnik - Topalov matchen og toi-
let-gate?

– Selve matchen skriver sig ikke ind
i verdenshistorien. Partierne var sim-
pelthen ikke interessante nok i sam-
menligning med klassikere som ek-
sempelvis matcherne mellem Kar-
pov og Kasparov eller Kramnik og
Kasparov.

Topalov og Danailov gjorde skade
på skakkens image, og Topalov er
blevet isoleret i international sam-
menhæng. Det var en beskidt affære.
Jeg tror dog, at sagen skal ses i sam-
menhæng med, at personer tæt på
Kramnik op til matchen havde anty-
det, at Topalov ved tidligere lejlig-
heder har snydt.

Vil Magnus Carlsen blive verdens-
mester?

– Skak på eliteplan spilles på en
knivsæg, og det hele kan komme an
på ét parti. Om Carlsen kan blive ver-
densmester? Hvorfor ikke?

Du taler meget om energi i spillet.
Spilles skak anderledes end eksem-
pelvis, da Fischer eller Karpov var
verdensmester?

– Ja! Der er ingen tvivl om det, når
vi kigger på skak på topplan. Skak
er blevet meget mere konkurrence-
præget. Mange stormestre i det 20.
århundrede spillede remis indbyrdes
og slog de mindre spillere for så at
dele førstepladsen. Det er ikke læn-
gere muligt!

Den samlede skakviden er steget
eksponentielt siden 1990’erne og i
dag styres partierne ind i uklare posi-
tioner, der øger gevinstchancerne for

succes i skak!

Petrogradskij Skakforening
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både Hvid og Sort. Risiko er blevet
en fast ingrediens i enhver spillers
stil. Derved er energi blevet nøglen
til succes. Sådan må det være, når
partierne ofte er uklare fra åbningen
og nogle gange helt ind i slutspillet.

Det betyder samtidig, at strategi
træder mere i baggrunden, når træk-
kene hele tiden bygger på konkrete
hensigter.

Er det computerens fortjeneste?

– Tja, computeren fjernede på sin
vis det guddommelige ved skakspil-
let, og de gamle ikoner som Lasker,
Capablanca og Botvinnik så pludse-
lig dødelige ud i lyset af computer-
analyse. Deres partier er ganske en-
kelt fyldt med fejl.

Computeren har til gengæld givet
spillerne evnen til at kalkulere bedre
samt mulighed for effektivt at ind-
samlede og bearbejde information.
Derfor er det computerens fortjene-

ste, at de bedste spillere bevidst går
efter uklare positioner. Skak er ble-
vet meget mere konkret og meget
mere interessant! Og dermed også
sværere at mestre!

Vil nogle åbninger blive gendrevet
af computeranalyse?

– Nej, men nogle varianter i eksem-
pelvis kongeindisk, slavisk Bot-
vinnik-variant, og Marshall-angre-
bet vil måske blive uspillelige. Men

Af Peter Heine Nielsen

Mailboksen har ikke just flydt over
med turneringsinvitationer på det
seneste, men pludselig hen på for-
året kom der en et par stykker på en
uge. Træerne var dog ikke vokset
ind i himlen, efter lidt opklarende
arbejde viste det sig, at Både Skan-
derborg og DSU var blevet kontak-
tet af det cubanske forbund angå-
ende Capablanca Memorial.
Cubanernes entusiasme afspejler
nok deres situation. De vil gerne op-
retholde traditionen med stærke tur-
neringen til ære for deres legendari-
ske verdensmester 1921-27 José
Raúl Capablanca, midler, derimod,
savner de i høj grad. Vilkårene for
deltagelse var på ingen måde pran-
gende. Men skak skal jo også være
udfordringer og oplevelser, og en
tur til Cuba stod højt på listen over
ting, der skulle inkluderes i karri-
eren. Ambitionerne var dog primært
skaklige, mit spil har ikke været im-
ponerende, for at sige det mildt, på
det seneste, og jeg håbede på mu-
lighed for at revanchere mig. Det
skete på ingen måde! At turnerin-
gen overhovedet omtales i bladet
sker på redaktørens ønske, ikke mit.
Men truslen om, at han i givet fald
selv ville kommentere et af mine
partier, vandt over nysgerrigheden

... ENERGI ER NØGLEN TIL SUCCES

for at checke, om han bluffede. Der
er vitterligt ikke et parti af min hånd,
jeg har lyst til at vise, sejren over
Arencibia kom i stand efter at han
satte en officer i slag i lovende stil-
ling, så valget faldt på Ivanchuks
udspilning af mig i 1. runde. Det er
naturligvis fristende at undskylde
mit spil med jetlag, manglende ak-
klimatisering og lignende. Jeg an-
kom blot et døgn før partiets start
efter at have rejst 24 timer. Men da
Ivanchuk ankom væsentligt senere,
holder den forklaring næppe. Hvad
hans hemmelighed er, aner jeg ikke,
men han virkede udhvilet og fo-
kuseret, da han næste dag sad ved
brættet.

Peter Heine Nielsen

Vassily Ivanchuk

Nimzoindisk / E20

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5

Under forberedelserne til partiet
erindrede jeg en ordveksling fra mu-
sicalen Chess: Molokov: The man
is utterly mad, you are playing a
lunatic! Anatoly: That’s the pro-
blem. He’s a brilliant Lunatic. You
cant tell which way he’ll jump or
why.... You cant dissect him, you
cant predict him. Which of course
means he’s not a lunatic at all. Ivan-
chuk spiller stort set alle åbninger,
og noget, der blot mindede om et
mønster i hans valg, var jeg ude af
stand til at finde. Jeg forberedte mig
på hele syv systemer, som han spil-
ler – for ham – regelmæssigt, men

det til trods, kom han op med noget
andet. Efter partiet konkluderede
jeg, at han valgte at spille manden,
det er ikke nogen hemmelighed, at
jeg typisk undviger at spille mod
Benoni, men også den konklusion
lader til at være forkert, Ivanchuk
har faktisk spillet Benoni en del gan-
ge efter dette parti.
4. Sc3 cxd4 5. Sxd4 Lb4 6. g3

Nu er vi endt i en variant fra Nim-
zoindisk, som havde en opblom-
string, da Kasparov effektfuldt brug-
te den til at fratage Karpov VM-tit-
len, og som igen er set lidt på det
seneste. Ivanchuk har også spillet
det med Hvid, men skulle jeg und-
lade at spille noget, han selv har
spillet, var der intet tilbage.
6... Se4 7. Dd3 Lxc3† 8. bxc3 Sc5 9.

Df3 d6!

Sådan spillede jeg selv som Sort
mod Aronian ved OL. Ideen er 10.
Lg2 e5, og selv om jeg tabte, og
Anand også tabte til Kramnik i Mo-
naco i blindskakken, stod Sort glim-
rende i begge partier. Min idé var at
spare automattrækket Lg2 for hur-
tigst muligt at lægge pres på sorts
struktur, før han fik konsolideret.
10. La3!? 0-0 11. Td1?

Ikke noget højdepunkt, især i be-
tragtning af jeg ved brættet bereg-
nede den kommende sekvens, men
det lykkedes mig at overbevise mig
om, at Hvid vel stod ok, samt at jeg
havde forberedt dette engang!
11... Da5 12. Sb5 Ld7!

Sort står mere eller mindre til ge-

På Cuba
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samtidig vil nye varianter blive fun-
det, og derved vil computeren være
med til, at skakken udvikler sig
fremadrettet også.

Hvordan arbejder du som skak-
træner med dine elever?

– Det er egentlig enkelt! Hvis en elev
ønsker at blive stormester, så kigger
vi på tre ting: (1) åbninger og midt-
spil fra åbninger, (2) kalkulation af
varianter, og (3) struktur.

Og så prædiker jeg hårdt arbejde,
da talent ikke gør det alene.

Hvis du til sidst skal give et godt råd
til den gennemsnitlige danske skak-
spiller, som har arbejde, familien og
måske andre hobbies: Hvordan skal
han/hun forbedre sit spil?

(Griner højt) – De fleste vil sikkert
have gavn af helt simpel træning i
form af kombinationsøvelser enten
fra bøger eller computerprogram-

mer. Amatøren må acceptere, at tid
er en begrænsing, så et godt råd er at
opsøge en professionel træner eller
spiller og sammen lægge et trænings-
program.

Indtil amatøren når et vist niveau,
er det vigtigste at tilegne sig teknik,
og der er såvel Fritztrainer og Chess-
base som klassiske skakbøger gode.

www. fribonden.dk/

vinst. Mit frontalangreb på d6 er
sådan set lykkedes, men der er des-
værre vigtigere ting på spil end en
simpel bondegevinst.
13. Lb4 Dxa2 14. Lxc5 dxc5 15. Sc7

La4!

Klassen fornægter sig ikke. Mindre
ånder havde sikkert lade sig nøje
med 15... Lc6 16. e4 Sd7 17. Sxa8
Txa8 der også er glimrende for sort.
16. Tc1 Sc6! 17. Sxa8 Da3!

Ivanchuk fortsætter med at skyde
med skarpt. Igen kunne han tage Ta8
med fremragende kompensation for
kvaliteten, men dér kæmper jeg fort-
sat. Nu derimod kollapser min stil-
ling direkte.
18. De3

Næste runde fik samme mønster.
Første træk efter åbningsfasen tog
jeg en skarp beslutning, der også
denne gang tabte direkte! Den ære-
fulde holdning havde sikkert været
at kæmpe hårdt videre i forsøget på
at komme tilbage, men jeg konsta-
terede at det ikke fungerede for mig,
og varmen får nok en del af skyl-
den. +30 grader er behageligt, men
energien forsvinder. En heldig sejr i
3. runde gav mig ikke grund til at
ændre på den overordnede konklu-
sion, og de afsluttende seks remiser
er næppe værd at skrive hjem om,
men ud over at passe godt til de
lokales spillestil, var det nok den
pragmatiske løsning. Ivanchuk fort-
satte stilen og blev en suveræn vin-
der af turneringen.

GM-gruppen: 1. GM Ivanchuk
(Ukraine) 7½, 2-3. GM Dominguez
(Cuba), GM Gashimov (Aserbajd-
sjan) 5½, 4-6. GM Quezada (Cuba),
GM Miton (Polen), GM Arencibia
(Cuba) 4½, 6. GM Peter Heine Niel-
sen (Danmark) 4, 8. GM Nogueiras
(Cuba) 3½, 9. GM Bruzon (Cuba)
3, 10. GM Delgado (Cuba) 2½.

Åben turnering: 1-2. GM Horvath
(Ungarn), IM Otero (Cuba) 7½, 3-
6. GM Hernandez (Cuba), FM Pozo
Vera (Cuba), IM Needleman (Ar-
gentina), IM Zambrana (Bolivia) 7
... 21-38. IM Karsten Rasmussen
(Danmark) 5½ ... 87 deltagere.

www. inder.co.cu/capablanca/

Vassily Ivanchuk, Ukraine – med 2762 nr. 4

på verdensranglisten efter Anand, Topalov

og Kramnik, men han er i sit livs form og

har foruden Capablanca Memorial vundet

Aerosvit-turneringen foran bl.a. Karjakin og

Svidler, samt Montreal foran bl.a. Kamsky

og Eljanov.

Foto: Calle Erlandsson.
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18... Sa5!

Pointen. Og endnu bedre end 18...
Se5 19. Tb1 Lc2 20. Dxe5 Lxb1
21. f4, hvor jeg får lidt modspil.
19. f3

Vældig trist, men bedre findes ikke.
19... Sxc4 20. Df4 b5!

Det sidste krafttræk. Truslen er 21...
e5 22. Dg5 f6 hvorefter c1 falder.
21. Tb1 Dxc3† 22. Kf2 Sd2!

Han bliver ved! 22... Txa8 var rige-
ligt, men da ville jeg i det mindste
kunne nå at få udviklet mig en smule.
23. Te1 Txa8 24. Lg2 c4 25. Dc7

Håbløst, men der er ikke noget for-
svar mod, at Sort kører bønderne i
mål. Ivanchuk havde dog ikke al-
verdens tid tilbage, og brugte der-
udover megen tid til oplagte træk,
så jeg fortsatte lidt endnu.
25... Dd4† 26. e3 Dd8 27. De5 Tc8

28. Dc3 Dd3 29. Da5 c3 30. Te2 Sb3

31. Dxa7 c2

32. Db7 c1D 33. Txc1! vinder gan-
ske vist for Hvid, men jeg regnede
med, han nok fandt 32... Dc3, og
opgav i stedet. 0-1



BENT LARSEN

Ukendt titel
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Som bekendt er et af mine princip-
per, at man selvfølgelig ikke fortæl-
ler læserne alt, hvad man ved. Det
ville blive fuldstændig uoverskue-
ligt. Næh, men jeg lyver aldrig!

Tilbage til dagens tema. En læser
– eller var det flere? Måske en storm!
– havde bedt om ungmesterturne-
ringen i Zagreb 1955, som jeg ‘som
bekendt’ vandt sammen med Bhend.
Bhend og Bent, hahaha.

Men hvor mange partier vil jeg
være i stand til at finde? Szukszta
(elegant katalaner) – Durasevic
(skønhed, men hvor?) – samt vist-
nok et par stykker (Zaradic og Stam-
buk, tror jeg nok) i en pudsig Skak-
huspublikation. Jeg har den, et eller
andet sted. Men det værste er, at jeg
ikke har partiet mod Bajec. Den mest
sensationelle åbningsnyhed i Zagreb
– men det var jo i B-gruppen. I Lon-
don 1973 forærede jeg Bill Hartston
hemmeligheden, og han gav den ild-
dåben i OL Nice 74. En kort tid var
den på mode.

Jeg har hilst smilende på Bajec
mange gange. Han arbejdede nem-
lig for Radio Zagreb og blev skæ-
vere og skævere. Bar aldrig Nagraen
på den anden skulder. Flink fyr, men
tilsyneladende kun ét sprog.

Men: Zagreb 65 har været over-
vejet, hovedsageligt fordi det er sid-
ste år uden Informator.

Men: Jeg fortryder stort set aldrig
noget. Så jeg fortryder selvfølgelig
heller ikke ’49 år’. Det havde dog
været mere ægte Larsen at starte med
zoneturneringen i Wageningen og
derefter Dallas. Via Californien til

Mar del Plata, og hjem over Haag,
hvor turistchefen var misundelig på
Wonderful Wonderful Copenhagen,
og nu havde Amsterdam da i hvert
fald fået Lange Jan.

Videre: Hein Donner troede fuldt
på værdien af disputerekunsten. Jeg
ved ikke, om Lodewijk Prins var
enig. Indtil videre påstår jeg, men
uden denne disputeredille, at jeg var
den eneste stormester, der kom godt
ud af det med dem begge.

Om forholdet til faderen kunne der
skrives en roman. Måske gør jeg det
en dag. Justitsminister i de to kabi-
netter i de vanskelige år sidst i
20’erne. Senere højestretspræsident.
Tilhørte de antirevolutionære. Det er
‘som bekendt’ den i 1789, dette ARP
kæmper imod. Det må være svært
for en ung mand med sådan en far...

Hmmm. Måske. Det er lidt enøjet!
Hvem kaldte Jan Hein sin ‘inter-
essanteste’ søn? Hvem ledsagede sin
fader på en foredragsrejse rundt til,
lad os sige, ‘menighederne’? Spørgs-
målet var enkelt, men et svar fandtes
ikke: skulle man nægte at bidrage til
metalindsamlingerne? I 1940-41, og
ikke kun mælkekapsler. Kobber!

Fader havde det svært, for han
satte livet meget højt. Neutraliteten
holdt, i 1914. Stakkels Belgien. Men
nu skældte hans egen kone ham ud –
sidst i 30’erne. Efter maj 1940 var
neutraliteten brudt... Han fortsatte
med at citere biblen og navnlig det
der med ‘... og Kejseren, hvad Kej-
serens er’. En logisk afbryder kunne
jo finde på at spørge, om Adolf var
blevet kåret til Kejser.

• Et af de genialeste

principper i DSS • Nr. 7 •

I dobbelt version • Eller

nærmest trippel • Når du

har lagt ruten skal du lige

prøve om den omvendte

ikke er bedre • Simpel

sund fornuft • Kan kom-

putte det • Eller en

intellektuel redaktør •

Men jeg skal nok få ham

tæmmet • Masser af

forklaringer følger •
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Hvid trækker.

‘En djævelsk riposte’,
skrev kommentatoren.

�
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dem på posthuset samme nat... Nono,
mere end en uge er jeg ude af stand
til...

Dronning Wilhelminas Erindrin-
ger. Det var jo et lille, men meget
fint firma, og den royale udgivelse
skulle færdiggøres før turnerings-
bogen.

Gad vide, om 3000 var det oprin-
deligt planlagte oplag. Men i hvert
fald kunne man da have været en
smule påpasselige. OPPASSEN!

2000 eks. blev ødelagt af brand!
Grine eller græde? Spørgsmålet er
temmelig idiotisk. Grine og græde
på samme tid. Det er nemt. Prøv!

1958 er virkelig længe siden. In-
gen nævnte terroristerne. Oprøreren
kaptajn Westerling herskede ganske
vist ikke længere på nogle af de syd-
lige Molukker. Jeg ved ikke, om han
fik ren straffeattest. Hans operasang
var udmærket, ingen fjollede vit-
tigheder. Så er der bedre muligheder
i en af Heins gode venner. Tabe Bas.
Han var operasanger!! Bas! Men
desværre, det påstås, at verbet tabe
ikke findes i Nederlandsk.

Hvorfor sad vi så i bur? Nogle
journalister med tilladelse sad uden-
for. Almindelige skakinteresserede
sad på en anden etage, hvor eksper-
ter som Kijk Langeweg kommente-
rede og svarede på spørgsmål.

Men hvorfor?
Guyana, man. Suriname! Wake

up...
Sorry, boy, er det så længe siden.
– Hr. formand, jeg beder om tilla-

delse til et kort citat.
– Tvekampen havde for Nederlan-

dene et skuffende resultat: Donner
blev overbevisende slået med 3-1 af
den geniale danske stormester, der
synes at være i storform.

Jeg bukker og takker. Ser nærmest
beskeden ud. Det er jeg overhove-
det ikke.

1. matchparti

J.H. Donner

Bent Larsen

Kongeindisk / E64

– Åbningen behandles meget stærkt
af Donner, han har altid ‘hæftet i

Han overlevede to KZ-lejre, og
ved matchens åbning i 1958 var det
en stolt fader, jeg hilste hjerteligt på.
Når sønnen igen havde en chance
for at komme i Interzonen, skulle
man selvfølgelig ikke blive ved med
at sørge over skuffelsen i Göteborg
55. Og i en match mod Selveste Bent
Larsen!

Vi går videre! Ryster hånd med
chefredaktøren for ‘Het Binnenhot’,
hvis frue for helt nylig har købt en
frygtelig masse dyre sager i Køben-
havn. Møbler! Porcelæn! Sølvtøj!
Samt forskellige småsager. Men jeg
er selvfølgelig også en bangebuks,
der ikke tør bekende, hvor lidt en
chefredaktør tjener...

Fine folk. Det falder ikke nogen
ind at spørge mig om korrektions-
systemet. I zoneturneringen vandt
Jan Hein jo vort indbyrdes parti.

Jeg ville have beklaget det, for
disse matematiske tryllekunster er
mig imod, allesammen. Men jeg
vandt altså over Fridrik Olafsson. Et
andet system er at tælle, hvem der
havde flest sorte...

Lad os lige lege lidt med turne-
ringsbogen. Den er jeg meget glad
for! Skidt med, at det er det gale
menneske Diemer, der har oversat
til tysk ‘Aus dem holländischen
Manuskript’. Men hvorfor har W. ten
Have Verlag/Amsterdam ikke kun-
net snøvle sig sammen før 1960? Det
kan ikke være den energiske forfat-
ter Hans Bouwmeester. Pressechef
Berry Withuis garanterer jeg for.
Bare rundeberetningerne? OK, men
hvis det ikke er nødvendigt at bringe

Jan Hein Donner

– Hollands

stærkeste

skakmester i

generationen

efter Max Euwe.

Her fotograferet

i Zürich 1959.



hånden’. Men hans 21. træk er svagt...
1. d4 Sf6 2. c4 g6?! 3. g3 Lg7 4. Lg2

0-0 5. Sf3 c5 6. d5 d6 7. Sc3 Sa6 8.

0-0 Sc7 9. a4 b6! 10. Lf4 a6 11. Dd2

Lf5 12. Lh6 b5 13. axb5 axb5 14. cxb5

Se4! 15. Sxe4 Lxe4 16. Lxg7 Kxg7 17.

b4! Sxd5 18. bxc5 dxc5 19. Se5 Lxg2

20. Kxg2 Dd6
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21. Sc4 De6

Remis?!

Ifølge Bouwmeester skete der altså
det, at Sc4 var svagt, mens Sc6 havde
givet gevinstchancer.
Værre endnu, hollænderen fremsatte
et ukorrekt remistilbud. Som jeg ac-
cepterede!! Allerede dengang havde
jeg været i min gode ret til bede om
et træk.
Men er 21. Sc6 bedre? Jeg kan ikke
se det. Det ligner slet ikke Bouw-
meester at angive barnlige fælder
som 21. Sc6 Sb4?? 22. Dxd6 exd6
23. Txa8 Txa8 24. Tc1 med bonde-
gevinst. Den stakkels mand ser dog
lyset og opdager 21... De6 22. Txa8
Txa8 23. Tc1?? Ta2! og 23. Td1 Sf6.
‘Sort kan lige akkurat forsvare sig.’

Ja, det går skam fint. Hvad kan Hvid?
Han har fra 9... b6! set Larsen gøre
15 ‘only moves’. Selvfølgelig tænkte
han på 21. Sc6.
Hvad var det nu, jeg lærte af AKJ,
‘Sjus’? Jeg glemte at skrive Linedans
for oven, derfor står det her. Line-
dans.

2. matchparti

Bent Larsen

J.H. Donner

Kongeindisk / E88

– Praktisk taget allerede det afgø-
rende...
BL: Ja, og af pladshensyn bliver be-
skrivelsen kort. Jeg er dengang eks-
pert i Sämisch, men spiller den sjæl-
dent. Efter 16. Lh4 tror jeg på Hvid,

men 18. Sg5 er galt. 18. Dg2! 21.
Se6 er konsekvent. Men vinder det?
Det forsøgte jeg at bevise i Skak-
bladet 1959. Meget interessant.
Træktvang i midtspillet. Men er det
vandtæt?
Jeg havde mindre tid end Donner.
Det forsøgte han at udnytte ved at
spille om kap!
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6

5. f3!? 0-0 6. Le3 e5 7. d5 c6 8. Dd2

cxd5 9. cxd5 Se8 10. g4! f5 11. gxf5

gxf5 12. 0-0-0 f4?! 13. Lf2 Sd7 14.

Kb1! Sdf6 15. Lh3 Sc7 16. Lh4 Lxh3

17. Sxh3 Dd7 18. Sg5? Sfe8! 19. Thg1

Kh8 20. Dg2 h6 21. Se6 Sxe6 22. dxe6

Dxe6 23. Sd5 Tf7 24. Tc1 Tc8 25. Txc8

Dxc8 26. Dg6 Dd7 27. a3 b6 28. Ld8?!

Kg8! 29. Lh4 Kf8!? 30. Le1 Sf6 31.

Lb4 Sxd5 32. exd5 Tf6 33. Dc2 a5??

UHHA. 33... Ke8!!
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34. Dc6
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... UKENDT TITEL

Den hollandske familie Donner

– jurister, politikere og en skakmester

Jan Donner (1891-1981):
Justitsminister 1926-1933,  højesteretspræsident 1946-1961

André Donner (1918-1992), søn af Jan Donner:
Ledende jurist

Jan Hein Donner (1927-1988), søn af Jan Donner:
Skakstormester og skribent

Piet Hein Donner (1948 - ), søn af André Donner:
Justitsminister 2002-06, socialminister 2007-

ARP = Anti-Revolutionaire Partij
AKJ = Lektor A.K. Jørgensen (se Skakbladet nr. 1, 2005)

�

�

Samtidigt avisfoto:

Matchen Larsen -

Donner 1958 blev

spillet i et glasbur.

Kun spillere og

matchdommer

indenfor, udvalgte

journalister

udenfor, og

publikum på en helt

anden etage.



– En djævelsk riposte, der minder
om Aljechin.
Jamen dog.
34... Df5† 35. Ka2 Kg8 36. Lxd6 e4

37. De8† Kh7 38. fxe4 opgivet.

1,5-0,5. Det med min vinge, der var
ved at falde, må være en overdrivel-
se. Men 38... Dh3 39. Le5 gør ondt i
øjnene.

3. matchparti

J.H. Donner

Bent Larsen

Nimzoindisk / E59

Uden nyheder på lager et uklogt valg.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 c5

2007 /6/231 23

5. Ld3 d5 6. Sf3 0-0 7. 0-0 Sc6 8. a3

Lxc3 9. bxc3 dxc4 10. Lxc4 Dc7 11. Ld3

e5 12. Dc2 Te8(!) 13. e4 c4(!) 14. Lxc4

exd4 15. cxd4 Sa5 16. Ld3 Dxc2 17.

Lxc2 Sxe4 18. Te1 Lf5
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Averbach - Ivkov blev remis her
(Beograd 56). Ved siden af var Gel-
ler vel allerede fortabt, efter 16.
Lxf7† mod Karaklajic, JUGO-M 55!
19. Lf4 Sd6 20. La4 b5 21. Lxd6 bxa4

22. Te5?

HJÆLP! Han spiller på tab!
22... Txe5! 23. dxe5 Sb3 24. Te1 Tc8

25. h3 h6 26. Te3 Tc1† 27. Kh2 Tc4

28. g4? Le4 29. Kg3 Ld5 30. Sh2??

Sd4

Nu er 31. e6! eneste træk, men det
holder næppe.
31. Sf1(?) Tc1 32. Sd2 Tg1† 33. Kh4

Se6 34. opgivet.

Truslen er 34... Sf4, og varianten 34.
Tg3 g5† 35. Kh5 Txg3 36. fxg3
Kh7, eller stærkere endnu 35. (Kh5)
Kh7! – 0,5-2,5. Men arrangørerne
havde skam lovning på alle fire par-
tier.

4. matchparti

Bent Larsen

J.H. Donner

Kongeindisk / E94

– En vanskelig positionskamp, hvor
Hvid altid står noget bedre.
BL: Også i slutstillingen, hvor jeg
igen undlader at forlange at se et
træk...
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6

5. Le2 0-0 6. Sf3 e5 7. 0-0 c6 8. Tb1

exd4 9. Sxd4 Te8 10. Dc2 Sa6 11. Le3

Sg4 12. Lxg4 Lxg4 13. Dd2 Sc5 14. f3

Le6 15. b3 Dc7 16. Tfd1 a5 17. Sce2!?

Tad8 18. a3 Lc8 19. Sf4 Le5 20. b4!

axb4 21. axb4 Se6 22. Sdxe6 Lxe6 23.

Sxe6 Txe6 24. Ld4 remis!
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Slutstilling: Larsen 3, Donner 1.

�
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Donner kigger Spasskij over skulderen i 4-mesterturneringen i Leiden 1970, mens

verdensmesteren overvejer sit træk mod Bent Larsen, der næsten er skjult bag

den granvoksne hollænder.



Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Løsninger til nr. 5/2007
13378. Friedrich Ludwig Balthasar
Amelung, Estland (1842-1909). 1.
hxg6 e.p. Kh5 2. Txh7‡. Bl.a. Sa-
muel Loyd – og Amelung – var for-
talere for, at en opgavestilling skulle/
skal kunne være fremkommet ved
lovligt spil ud fra udgangsstillingen.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.

��������
��������
�������
��	�����
�
������
��������
��������
��������
Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Hvid trækker og vinder.

24 2007 /6/232

Hugo Knuppert død
Her i foråret, 28. april 2007, døde
Hugo Knuppert, en af vore få pro-
blemforfattere, der var kendt inter-
nationalt. Selv om han ikke stræbte
efter titler, blev han ved vennen Lars
A. Larsens mellemkomst udnævnt
til FIDE-mester i komposition i
1990. Især komponerede han 2- og
3-trækkere, altså direkte matopgaver
– af høj kvalitet. DSK’s formand og
denne spaltes tidligere redaktør,
Kaare Vissing Andersen, udgav i
1996: ‘Hugo Knupperts bedste skak-
opgaver’, der ud over portræt rum-

Det er i dag almindeligt accepteret
af problemister. Det medfører,at man
må være på vagt over for evt. en-
passant-slag, rokade, bondestruktur
osv.
13379. Leopold Mieczyslaw Szwe-
dowski, Polen (1932 -). 1. Lh8.
Træktvang. 17 forførelser, f.eks. 1.
Lg7? Lg8! og 1. Lb2? a2!.
13380. Cornelis Groeneveld, Hol-
land (1922-2005). 1. Kd2. Truer 2.
De2‡. 2... e5 2. Tf7‡, 1... Da6 2.
Dd5‡, 1... Lf4† 2. Txf4‡, 1... Le5 2.
Tf6‡, 1... Sd3 2. Dxd3‡.
13381. Karel Peter Traxler (1866-
1936). Kendt som ophavsmanden til
den vilde Traxler-variant i prøjsisk,
1896: 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6
4. Sg5 Lc5! Traxler var tjekkisk,
katolsk præst. 1. Tc3 e3 (1... Sf6/
Kf4 2. De7, 1... Sg5/Sf8 2. Dg5†) 2.
Tc4.
13382. Fritz av Geijerstam, Sverige
(1852-1890). 1. Dh8! Sikket løs-
ningstræk! 1... Tgxh8/Dc7 2. Sxg4,
1...Thxh8/Th2/Th3/Th4/Tg7 2. Sd7,
1... Th6 2. Dxh6, 1... Th5 2. Dxh5,
1... ~ 2. Dxh7†. Den unge adelsmand
blev kun 38 år gammel.

13383. Mario Matous (1947 -),
Tjekkiet. 1. a7 g2 2. a8D!† Sg8 3.
Da7 Le7† 4. Kg6 h2 5. Sg5! g1D! 6.
Dd4† Sf6 7. Dh4† Kg8 8. Dc4† Kh8
9. Dc8† Sg8 10. Dc3† Sf6 11. Dh3†
Kg8 12. Db3† Kh8 13. Db8† Sg8
14. Dxh2† Dxh2 15. Sf7‡.
Matous har lavet en serie studier til-
egnet verdensmestrene fra Steinitz
til Kramnik. Vedstående skal være
en ‘karakteristik’ af Euwe. En ny-
delse blot at gennemspille, hvis der
ikke er tid til at løse studien.
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Hjælpemat i 4 træk.
2 løsninger.
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Ekstra hovedbrud
Hvid sætter Sort mat i 4 træk (8 halv-
træk). Sort trækker først og Sort
hjælper til med at opfylde fordrin-
gen. Advarsel: Opgaven er svær. –
Løsning i næste nummer.



Lars Johansen

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

Birger Hagstrøm

32... Txe1  Og Sort vandt.
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Klubblade

Allerød Skakklub:

KVALIBØRVEN

Som det siges så poetisk på forsiden
på Kvalibørven nr. 5: – Den som ej
en brik har dækket, får den nok med
tiden smækket!

Og hvad der gælder i skak, efter-
leves skam også i redaktionen, for i
det følgende nummer kan man se et
af klubbens trofaste medlemmer (og
annoncør i bladet, advokatfirma med
møderet for højesteret) respektløst
sat i gabestok, fordi han ifølge re-
daktionen var løbet fra et løfte om
en artikel. Forhistorien var, at der i
forbindelse med et parti i klubben
blev indgået væddemål om resulta-
tet samt den aftale, at taberen skulle
kommentere partiet i klubbladet. Og
gælden var ikke blevet indfriet. Lars
(Johansen) skriver:

– Efter der var udkommet flere
numre af bladet fortalte Birger (Hag-
strøm), at partiet var blevet væk, og
at han derfor ikke kunne skrive ar-
tiklen – hvorefter jeg straks printede
partiet i A3 format og laminerede
det (han fik 6 stk. som dækkeserviet-
ter). Der udkom endnu flere numre
af Kvalibørven. og stadigvæk ingen
artikel fra Birger. Da flere personer
fra bestyrelsen gik ham på klingen,
måtte han indrømme, at de også på
mystisk vis var blevet væk.

Også Lars’ egen partiliste var en
tid forsvundet, men den dukkede op
igen, og så slap Birger alligevel ikke
for at få partiet udførligt kommente-
ret i bladet.

Kvalibørven kører på 33. årgang
og den nuværende redaktør, Jesper
Schultz-Pedersen, der også var med-
stifter af bladet tilbage i 1974 og har
passet redaktionen gennem mange
af årene, fortæller, at sidetallet hi-
storisk set snart runder 4000. Han
har i øvrigt brugt lang tid på at ind-
scanne de gamle årgange, og meget
af det kan man nå direkte fra klub-
bens hjemmeside. Ellers kan man
sende ham en mail og aftale en CD.

Selv om bladets stil er afslappet,
er hovedparten af indholdet sagligt
nok. Referater af holdmatcher, en- www. ask-skak.dk/

keltmandsturneringer, juniorbedrif-
ter osv. I partistoffet er der en tyde-
lig prioritering af få, men gennem-
kommenterede partier fremfor et
større antal uden ord. Selve skak-
trækkene er i dag at regne for data,
og det overlades også i Allerød til
Internettet, som klubbens store hjem-
meside er en informativ indgang til.

Webmaster i klubben er David
Christophersen, og et af hans  menu-
punkter på forsiden er ‘Medlems-
barometer’. Barometeret viser, at
Allerød Skakklub er landets tredje-
største klub, men i Dansk Skak Uni-
ons allernyeste tal er klubben fak-
tisk avanceret en plads og er nu med
sine 83 medlemmer blot ét medlem
efter københavnerklubben BMS.

I Allerød Skakklub satser man
bevidst på socialt samvær og bredde
fremfor at bruge krudt og penge på
nogle få topspillere, og klubben har
en stor og aktiv gruppe af organisa-
toriske folk. Dertil forældre, der støt-
ter arbejdet med juniorerne.

Ydmygelserne i gabestokken:

http://problemskak.dk/
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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

mer 110 af hans i alt ca. 400 opga-
ver. Knuppert, født 13. juni 1920 i
København, var cand. jur. , senere
planteskoleejer i Trørød og fra 1994
pensionist i Skodsborg. Han debu-
terede i Nationaltidende 1938 og
fortsatte til ‘næsten nu’, hvor svig-
tende syn lagde en alvorlig dæmper
på aktiviteterne. Til minde om Knup-
pert og en tak for hans berigelse af
vores niche, som nogen kalder skak-
kens poesi, bringer vi en af hans se-
neste opgaver.

Hans Agersnap Larsen
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.

1. Pavel Cech
Martin Rehak

Det czekiske mesterskab, Olomouc
1995. 18. Dh6! Truslen 19. Sfg5
kommer til at koste dyrt. 18... f6 19.
Sc5 Lc6 20. Se6 Db6. Men inden
hvid nåede at trække, opgav sort.
1-0.

2. Jens Hartung Nielsen
Martin Voigt

Lyngby Open 1991. 15. Lxe7! Sxe7
16. d6 0-0. 16... Le6 går ikke: 17.
Txe6! fxe6 18. Dxe6 Dd8 19. Sxb5
Dd7 (19... Kf8 20. Sg5 De8 21. Sc7)
20. Sc7† Kd8 21. dxe7† Dxe7 22.
Dd5† Kxc7 23.Tc1† Kb8 24. Se5
Lxe5 25. Db5† Db7 26. Dxe5†. og
hvid vinder.

17. dxe7 Tfe8 18. Sg5 Le6 19.
Txe6! Med ideen 19... fxe6 20.
Dxe6† Kh8 21. Sf7† og kvalt mat.
19... b4. 19... Dc7 20. Sxf7! 20.
Sxf7. 20. Txg6 Df5 var ikke helt
klart. 20... bxc3 21. Ta6. Opgivet.
Da hvid alligevel vil sætte kvalt mat
efter 21... Dxa6 22. Sh6† etc. 1-0.

3. Francisco Benitez
Max Euwe

Puerto Rico 1948. 18. Da3! truer
mat i 1 træk, og mat bliver det jo
også efter 18... Dxa3 19. Td8† Ke7
20. Te8†. Men hvad så? Et lufthul
til kongen på f7: 18... f5 19. Td8†
Kf7 20. Le8† Dxe8 21. Sd6† duer
ikke. Det mindste onde er altså 18...

Ld7! 19. Dxe7† Sxe7 20. Lxd7 med
hvid fordel. Euwe trak 18... g6? Men
efter 19. Td8† fik han øje på 19...
Kg7 20. Txg8† og opgav. 1-0.

4. Marc Santo Roman
Viktor Korchnoi

Cannes 1986. 24... Sxa2!! 25.
Kxa2. 25. Tg4 er et slag i luften:
25... Dxb3 26. Txg7† Kh8!, og hel-
ler ikke 25. d4 redder situationen:
25... Sc3† 26. bxc3 Dxb3† 27. Ka1
Txc3. 25... Tc6 26. d4 Da6† 27.
Kb1 Df1†. 0-1.

5. Zurab Sturua
Jesus Nogueiras

V. Goglidze Mindeturnering, Tbilisi
1983. Der er flere gode træk, men
40... Kd5!! fik hvid til at opgive.
41. Lxd4 Te1† kan ikke bruges, så
der er træktvang med den mulige
følge 41. c6!? bxc6 42. a6 Sb5 43.
a7 (43. Ld2 Txd2) 43... Sxa7 etc.
0-1.

6. Bengt Ekenberg
Paul Keres

Linköping 1944. 36... Dxc4?? Selv
en ung VM-kandidat kan overse
noget. Det rigtige var 36... Le6! 37.
De3 Dxe3 38. Txe3 Lxd5 39. Td3
Ke7 40. cxd5 Kd6 med lille slut-
spilfordel. 37. Te8†! Også 37. Lc6!
ville have påvist fejlen, f.eks. 37...
Ld7 38. Dxa5 etc.

37... Kxe8 38. De3† Le6 39.
Lxc4 Td6 40. Lb5† Ke7. Det kan
være svært at opgive i tide! 41. Da7†
Ld7 42. Lxd7 Txd7 43. Dxa5 f6
44. Kg2 Kf7 45. Dh5† Kf8 46.
Dc5† Te7 47. Kf3 Kf7 48. Kf4 Te8
49. h4 Kg8 50. Dd5† Kh8 51. Kf5
Kh7 52. f4 Te1 53. g5 fxg5 54. hxg5
hxg5 55. fxg5 Te8 56. g6†, og en-
delig: 1-0.

7. Per Andreasen
Mihail Baturin

NrSundby Bank Skak Cup, Aalborg
1993. 21. Se6†! Bedre end den ba-

nale bondegevinst med 21. Tg1!
Lxg5 22. Lxg5 Ld5 23. Lxd5 Sxd5
24. Te1. 21...Ke8. Eller 21... Ke7
22. Lc5† Kf7 23. Sf8† etc. 22. Tg1
Ld5. 22... a4!? 23. Sxc7† Txc7 24.
Lxb6 Tg7 25. Lxa4†. 23. Lxb6. El-
ler 23. Sxc7†. 23... Lxe6. 23... cxb6?
24. Lxd5 Td5 25. Sc7†. 24. Lxe6
Td6 25. Tg8† Ke7 26. Lc5. Kombi-
nationen er slut. Nu skal gevinsten i
hus. 26... Kxe6 27. Lxd6 Kxd6 28.
Kd2 Kd5 29. b3 Ke4 30. Ke2 Kd4
31. Tg3 h5 32. Td3† Kc5 33. Tf3
Le7 34. Ke3 Kd5 35. c4† Ke6 36.
a4 h4 37. Ke4 Lg5 38. Tf5 Lf6 39.
f4 exf4 40. Txa5 Lc3 41. Th5 Le1
42. Kxf4 Kd6 43. Kg5. 1-0.

8. Nikolaj Borge
Mihail Baturin

NrSundby Bank Skak Cup, Aalborg
1993. 30. Th7†! Kxh7 31. Dxf7†
Kh6 32. Kg2! Det ‘stille træk’ i for-
nem udførelse. Sort må af med da-
men: 32... Dh5 33. Df4†! Kh7. Der
er ikke noget acceptabelt alternativ:
33... Kg7 34. Df6† Kg8? 35. Lxe6†
Kh7 36. g4. 34. Th1 Dxh1† 35.
Kxh1 Tf8. Hvid vandt en bonde og
har mere angreb. 36. Dh4† Kg7 37.
De7† Kh6 38. Kg2. 38. f4! var nok
lidt bedre. 38... Sc8 39. Db4! c5 40.
Dxc5 b6 41. De3† Kg7 42. Lxe6
Se7 43. Da3 Sc6 44. Dc3 Sd4 45.
Dc7† Kh6 46. Ld7 Sxc2 47. e6
Se1† 48. Kf1. 1-0.

9. Vladimir Kramnik
Peter Leko

TV-matchparti, Köln 2000. 24.
Txf6! Kxf6 25. Tf1† Kg7. Efter
25... Ke7 er der mat i to træk. 26.
Lxg6!! Også 26. Dxe5†! vandt,
f.eks. 26... Kg8 27. De6† Kg7 28.
Tf7† Kh6 29. Txh7†! Eller 26... Kh6
27. Df4† Kg7 28. Df6† Kh6 29.
Lxg6 hxg6 30. Tf4 etc. 26... hxg6
27. Dxe5† Kg8 28. De6† Kh7 29.
Tf7† Kh6 30. Dh3† Kg5 31. Dg3†
Kh5 32. De5†, og Leko opgav, for
32... Kh6 33. Tf4 er slut. 1-0.



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
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VRS Hurtig 2007  H

20/8 - 27/8. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til 6 runders
hurtigturnering på følgende mandage.
Runde 1-3 mandag den 20/8, og runde
4-6 mandag den 27/8. Med start kl.
19.30. – Spillested: Vejlby Sogne-
gård, Vejlby Centervej 25, 8240 Ris-
skov. – Betænkningstid: 30 min. –
Indskud: 50 kr. – Præmier: 1. pr. 1000
kr., 2. pr. 500 kr. Bedst under 1500
giver 500 kr. – Turneringsform: Mon-
rad-gruppe. – Tilmelding: Jørgen
Thinggaard 86 74 01 33 / 29 23 00 62,
email: kasserer@vrsk.dk. – Tilmel-
dingsfrist: Senest lørdag den 18.
august 2007.

BMS Efterår 2007  K

21/8 - 23/10. – BMS Skak inviterer
til koordineret turnering ‘BMS Efterår
2007’ i månederne august-september-
oktober 2007. BMS Skak lægger 1000
kr. oven i præmiepuljen bestående af
indskud excl. EMT afgift, og 1. præ-
mien i øverste gruppe er 1000 kr. –
Spilledatoer: Der spilles på følgende
tirsdage med start kl. 19.00: 21. og
28. august, 4., 18. og 25. september,
9. og 23. oktober 2007. – Spillested:

BMS Skak, Tapeten, Magleparken 5,
2750 Ballerup. – Gruppeinddeling:
Der spilles i 8-mands alle-mod-alle
grupper, der inddeles efter rating.
Nederste gruppe eventuelt Monrad.
– Betænkningstid og regler: Betænk-
ningstiden er 2 timer til de første 40
træk og 30 min. + opsparet tid til re-
sten, og der spilles efter FIDEÆs reg-
ler. Turneringen Elo-rates. – Rygning:
Der må ikke ryges på spillestedet,
rygning er kun tilladt udendørs. – Ind-
skud: Seniorer 150 kr., juniorer og
pensionister 100 kr. – Tilmelding:
Senest 15. august, bedst via KSU’s
online-tilmelding via BMS Skak’s
hjemmeside: www.bmsskak.dk. Max.
40 deltagere. Evt. kontakt: Tom Krog
Nielsen (tom.krog@get2net.dk, tlf:
33 24 22 92) eller Tom Skovgaard
(tsg@ddf.dk, tlf: 24 28 14 10).

Århus Skakklub /

Skolerne EMT  K

21/8 - 4/12. Åbent klubmesterskab
2007 følgende tirsdage med start kl.
19.00: 21/8, 28/8, 11/9, 18/9, 25/9,
23/10, 6/11, 13/11, 4/12. Udsatte par-
tier 4/9, 2/10, 9/10, 27/11. – Spille-
sted: Lokalcenter Bakkegården,
Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C. –
Der spilles 9 runder Schweizer i én
gruppe med seedning i de to første
runder. Turneringen Elo-rates. – Der
spilles med FIDE betænkningstid 1½
time til 40 træk + 10 min. til resten,
dertil 30 sek. pr. udført træk. – Ind-
skud 100 kr., der 100% går til præ-
mier. – 1. præmie: 2500 kr., 2. præ-
mie 1250 kr. Derefter præmie til hver
8. deltager. – Tilmelding senest fre-
dag den 17/8 til Hans Henrik Grand,
tlf. 86 24 69 24, email: turneringsleder
@aarhusskak.dk.

Chess House

Gigantlyn August 2007  H

26/8. – Der spilles alle mod alle med
max. 40 deltagere. – Spilletidspunkt:
Søndag d. 26/8 kl. 12.00 (til senest
20.00). – Spillested: Chess House,
Silkeborgvej 41, gennem porten, År-
hus C. – Betænkningstid: 5 min. pr.
parti. – Indskud: kr. 100. – Præmier:
Hele indskuddet bruges til præmier.
Inddeling i præmiegrupper a 4-6
mand. – Tilmelding: Senest onsdag
d. 22/8 (der er ingen garanti for delta-
gelse ved senere tilmelding). Email:
formand@chesshouse.dk, tlf. 24 64
28 62,  eller på www.chesshouse.dk.

AS04 Sensommer-EMT  K

27/8 - 24/9. – AS04 har hermed for-
nøjelsen at invitere til sensommer-
EMT i vores lokaler Møllegade 3,
København N. – Spilledatoer følgen-
de mandage: 27/8, 3/9, 10/9, 17/9,
24/9. – Spilletid: Kl. 19.00 - 24.00
med 2 timer til 40 træk + ½ time til
færdigspil. – Indskud 120 kr., der
minus EMTafgift går til præmier. –
Tilmelding, efter først til mølle prin-
cippet, til Mads Keinicke, tlf. 35 34
85 22, email: kasserer@as04.dk, se-
nest mandag 20/8.

Herlev-Mesterskabet 2007  K

27/8 - 8/10. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-

Det åbne Brøndby-
mesterskab 2007

Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes skakklub fornø-
jelsen at indbyde alle, der spiller
skak, til turnering om ovennævn-
te mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 2. sep-
tember fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. præmie i mester-
klassen kr. 2.000.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden slutspurtspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby
kommune ærespræmier i samt-
lige klasser.
Klasser og Indskud: Mester-
klasse: indskud kr. 120, 1. klasse:
indskud kr. 100, 2. klasse: ind-
skud kr. 80, 3. Klasse: indskud
kr. 70, begynder: indskud kr. 50.
Der spilles Monrad over 7 runder
med en halv times betænknings-
tid til hver spiller til hele partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spille-
lokalet.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 28.
august. På registrerings nr. 4515
konto nr. 4515016694. Ved Ben-
ny B. Bengtson, Brøndby Nord
Vej 193, 3. tv., 2605 Brøndby.
Tlf. 20 30 68 86. Email: bengtson
@broendbybredbaand.dk
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ring i klubbens lokaler. Turneringen
afvikles over 7 på hinanden følgende
mandage. Der spilles i én gruppe ef-
ter Schweizersystemet. – Spilletids-
punkter: Mandagene 27/8, 3/9, 10/9,
17/9, 24/9, 1/10 og 8/10, alle dage kl.
19.15-23.15. Urene startes præcis kl.
19.15. – Betænkningstid: 2 timer pr.
spiller til hele partiet. – Spillested:
‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172,
2730 Herlev (indgang fra J. E. Pitz-
ners Vej). Bus 350S kører lige til
døren. – Indskud: 150 kr., juniorer og
folkepensionister dog kun 100 kr.
Hele indskuddet minus EMT-afgift
går til præmier. – Tilmelding og ind-
skud: Telefonisk tilmelding til Ken-
neth Nielsen, tlf. 44 91 30 30, senest
d. 20/8 2007. Hurtig tilmelding anbe-
fales pga. max. 32 deltagere. Indskud
betales samtidig med tilmeldingen, og
senest d. 20/8, på Herlev Skakklubs
konto i Danske Bank (Reg.nr. 0250,
Kontonr. 2505753014). Husk at an-
føre fuldt navn ved betalingen, f.eks.
i tekstfeltet. – Bemærk: Der må ikke
ryges indendørs på spillestedet.

Midtjydsk EMT 2007  K

27/8 - 8/10. – Nr. Snede Skakklub
indbyder hermed til en 7-runders ko-
ordineret EMT på følgende 7 man-
dage: 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9,
1/10, 8/10. – Spilletid 18.45-23.45. –
Gruppeinddeling i 8-mands grupper,
nederste gruppe evt. Monrad. – Ind-
skud 125 kr. pr person. – Præmier i
hver 8-mands gruppe: 1. præmie 500
kr., 2. præmie 250 kr. – Betænknings-
tid 40 træk til 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. –
Spillested. Bavnehøjcentret, Bavne-
høj 19, 8766 Nr. Snede. – Udsatte
kamp: Kan spilles tirsdag den 2/10
eller privat. – Tilmelding: Senest
19/8 2007 til John Engstrøm tlf. 97
18 23 72 eller Vagn Jensen, tlf 75 73
44 71. – Øvrigt: Der kan købes kaffe,
øl, vand og brød på spillestedet.

Spil når du vil  K

28/8 - 23/10. – Frederiksberg Skak-
forening afholder Elo-ratet Spil når
du vil. Turneringen spilles over 9
tirsdage i perioden 28/8-23/10. – Be-
tænkningstid 2 timer til hele partiet.
– Yderligere opl.: www.fsskak.dk. –
Forhåndstilmelding og information:
Frode Benedikt Nielsen, Viktoria-
gade 22, 4. tv., 1655 Kbh. V, email:
formand@fsskak.dk.

Køge Bugt EMT 2007  K

29/8 - 5/12. – Koordineret EMT, 11
runders modificeret schweizer i en
stor gruppe med mulighed for afbud
til maksimalt 5 runder. Runder læg-
ges med WinSwiss, og der anvendes
seedningsgrupper i de første 7 run-
der. Afbud til en runde ved mail til
kbe2007@sydskak.dk senest kl. 21.00
dagen før runden. – Spilledage: Ons-
dagene 29/8, 5/9, 19/9, 26/9, 3/10,
10/10, 24/10, 31/10, 14/11, 28/11 og
5/12. – Spillested: Solrød Skole, Høj-
agervænget 33, 2680 Solrød Strand.
– Starttidspunkt: Kl. 19.00. – Max-
antal: 32. – Indskud: 100 kr. Solrød
Skakklub betaler indskud for A- og
B-medlemmer af Solrød Skakklub. –
Indskud betales ved 1. rundes start.
Deltagere, som har meldt afbud til
1.  runde, skal betale indskuddet in-
den 1. runde til Solrød Skakklubs
bankkonto: regnr. 1551, kontonr.
16877980. – Spilletid: 2 timer til hele
partiet. – Præmier: Præmiesum ud-
gør 80 kr. (indskud ÷ EMT-afgift) pr.
deltager. Præmier i alle seednings-
grupper. Deltagere, der har deltaget i
mindst 9 runder, får tillagt ét bonus-
point. Deltagere, der har deltaget i alle
runder, får tillagt 2 bonuspoints. –
Turneringen Elo-rates hvis betingel-
serne er opfyldt. – Rygning er ikke
tilladt i spillelokalerne, der henvises
til de tilstødende udendørs arealer. –
DSU’s reglement for mobiltelefoner
anvendes. – Tilmelding senest 26.
august via turneringens webside:
www.sydskak.dk/turnering/kbe2007.

Festugeturneringen  K

30/8 - 2/9. – I samarbejde med SK
1968, Nordre og Viby Skakklub vil
Chess House gerne invitere til Århus
Festugeturnering 2007, 5 runders
EMT. – Der spilles fortrinsvis i
6-mands grupper. Det kræver ikke
medlemskab af Chess House at del-
tage. – Spilledage og tidspunkter:
Torsdag den 30. august kl. 18.30-
23.30, fredag den 31. august kl. 18.30-
23.30, lørdag den 1. september kl.
12.00-17.00 og 18.00-23.00, søndag
den 2. september kl. 12.00-17.00. –
Indskud 150 kr. – Præmier i 6-mands
grupper: 1. pr. 500 kr., 2. pr. 300 kr. –
Betænkningstid: 2 timer til de første
40 træk + 30 min. (plus opsparet tid)
til resten. – Turneringen Elo-rates
hvis muligt. – Tilmelding: Senest
23. august til Søren T. Sørensen, tlf.

21 42 52 16, email: turneringsleder
@chesshouse.dk, eller online på
www.chesshouse.dk.

Hærvejsturneringen 2007  K

30/8 - 11/10. – Viborg Skakklub ind-
byder hermed til 7 runders koordine-
ret EMT. – Spillested: Fag og Arbejde
(FOA), Grønnegade 13, 8800 Viborg.
– Spilledatoer: Torsdagene 30/8, 6/9,
13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10. –
Spilletidspunkt: Start kl. 19.00. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,
derefter ½ time plus opsparet tid til
resten af partiet. – Turneringsform:
8-mands grupper + evt. Monrad-
gruppe, inddelt efter rating. – Ind-
skud: 130 kr. for alle, dog juniorer
født i 1995 eller senere 65 kr. Ind-
skuddet betales den første spilleaften.
– Præmier: Hele indskuddet minus
EMT-afgift går til præmier. – Ryg-
ning: Kun udendørs. – Kantine: Der
kan købes diverse forplejning på
spillestedet. – Tilmelding: Bjarne
Nielsen, tlf. 87 99 79 01, evt. email:
bnielsen@pc.dk, eller Thomas Over-
gaard, tlf. 22 70 23 57, email:
thomas.ok@get2net.dk. – Tilmel-
dingsfrist: Senest 23/8.

VRS Efterårsturnering 2007  K

3/9 - 12/11. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende man-
dage: 3/9, 10/9, 17/9, 1/10, 8/10, 22/
10 og 12/11 med start kl. 19.00. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer, der-
efter 30 min. pr. spiller, ingen hænge-
partier. – Indskud: 150 kr. – Præmier:
Højst ratede gruppe: 1. pr. 800 kr., 2.
pr. 400 kr., ratingpr. 200 kr. – Øvrige
grupper: 1.pr. 700 kr., 2.pr. 300 kr.
ratingpr. 200 kr. – Turneringsform:
8-mands grupper + evt. Monrad-
gruppe. – Tilmelding: Jørgen Thing-
gaard, tlf. 86 74 01 33 / 29 23 00 62,
email: kasserer@vrsk.dk. – Tilmel-
dingsfrist: Senest lørdag den 1. sep-
tember 2007.

Høstturnering 2007  K

3/9 - 22/10. – Nykøbing Sj. Skakklub
indbyder til 5-7 runders ratet turnering
med afbudsmulighed. – Mandagene
3., 10., 17. og 24. september, 1., 8. og
22. oktober 2007. – Spillested: Pak-
huset, Vesterbros Torv, Nykøbing Sj.,
sidebygningen. Indgang fra Sav-



værksvej ved Badmintonhallen. – Be-
tænkningstid: 2 timer 30 min. til hele
partiet. – Spilletid: 5 timer, kl. 19.15-
0.15. – Rundelægning: Tilpasset
Monrad (procentvis score, seednings-
grupper, farver), afbud senest lørdag
kl. 9,00 før runden. – Præmier: Be-
skedne. – Indskud 50 kr. inkl. rating-
afgift. – Tilmelding: Senest to dage
før første deltagelse til Villum Sejer-
sen, 59 91 31 57 (telefonsvarer),
email: vse@privat.tdcadsl.dk.

PricewaterhouseCoopers Cup

– Holbæk  K

4/9 - 4/12. – Spil når du vil, 11 runder
Monrad m. bl.a. seedning og ret til
framelding. Elo-rates. – Sted: Tide-
mandsvej 1, Holbæk. – Rygeforbud.
– Spilledage: Flg. tirsdage kl. 19.15:
4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/
10, 30/10, 13/11, 27/11 og 4/12. –
Hjemmeside: home15.inet.tele.dk/
pmp/skak, hvor runderne offentliggø-

res 2-3 dage i forvejen. – Tilmelding
og info: Ove Frank Hansen, Rylevej
7, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 74 54. –
Frist: Tirsdagen før den runde, man
indtræder i turneringen.

Slagelse EMT åben  K

10/9 - 12/11. – Slagelse Skakklub
indbyder til 9-runders koordineret tur-
nering med mulighed for afbud til
maximalt 5 runder. Afbud til en runde
skal ske via mail senest 6 dage før
spilledagen til: morten2jorgensen
@gmail.com. – Der spilles i én stor
gruppe med præmiegrupper efter
seedning. – Spilledatoer: Mandag den
10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10,
22/10, 29/10, 12/11. – Spilletid: 19.00
- 23.00 med 2 timer pr. spiller til hele
partiet. – Spillested: Slagelse hallen,
Parkvej 1, 4200 Slagelse. – Indskud
100 kr., betales senest første spille-
dag på spillestedet. – Præmier: Hele
indskuddet går til præmier - ved point-
lighed deles præmier. – Tilmelding:
Senest mandag den 27/8 til Kim Hede,
tlf. 28 44 00 47, email: ki-he
@hotmail.com.

Det Åbne ØBRO

klubmesterskab 2007  K

10/9 - 26/11. – Skakforeningen
ØBRO indbyder til vores åbne klub-
mesterskab 2007. Turneringen afvik-
les over 9 runder i klubbens egne lo-
kaler, Rosenvængets Allé 31, kld.,
2100 Kbh. Ø. – Spilledage: Mandag-
ene 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10,
22/10, 29/10, 12/11 samt 26/11. Der
er mulighed for at spille udsatte par-
tier 15/10 samt på mandage i de uger,
hvor der er KSU holdturnering. – Spil-
letid: Rundestart kl. 19.00. Betænk-
ningstiden er 2 timer/40 træk + 30
min. til resten, i alt 5 timers spilletid.
– Indskud: 200 kr. Hele indskuddet
minus EMT-afgift går til præmier. –
Turneringsform: 10-mands grupper
(alle-mod-alle). Evt. nederste gruppe
som monrad. – Tilmelding med navn,
ratingtal, klub, fødselsdato og gerne
telefonnummer og email-adresse til
Ted Sandbech, ted@adslhome.dk,
mobil 20 10 37 03, senest mandag
den 3. september.

Nordfalster

sæsonopvarmning  K

11/9 - 25/9. – Nordfalster skakklub
indbyder hermed til 9 runders hurtig-
skakturnering i en stor Monrad. Der

spilles tirsdagene 11., 18. og 25. sep-
tember med 3 runder pr. aften og start
klokken 19. – Spillested: Nørre Al-
slev bibliotek 1. sal, Helene Stran-
gesvej 1, 4840 Nr. Alslev. – Indskud
90 kr. Præmie 20 kr. pr. point. – Til-
melding: Senest søndag d. 9/9 til
Henning Jakobsen, tlf. 54 85 09 70,
email: h.k.jakobsen@mail.tele.dk.

Nordkalotten

Sensommer 2007  K

13/9 - 25/10. – Skakklubben Nordka-
lotten indbyder til 5-runders koordi-
neret turnering. Der spilles på tors-
dagene den 13/9, 20/9, 27/9,
4/10, 11/10 (opsamlingsrunde), sid-
ste runde 25/10.  Præmieuddeling
torsdag den 25/10. – Spilletid: 19.00-
24.00. 2 timer til 40 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Spillested: Græsted Skole, Spor
N, Håndarbejdslokalet, nr. 53,  Sta-
tionsvej 10, Græsted. – Der spilles
fortrinsvis alle-mod-alle i 6-mands
grupper, evt. Monrad. – Indskud: kr.
150 kr. Juniorer under 16 år 75 kr.
Skal være betalt inden første træk. –
Præmier: Kr. 500 til turneringens vin-
der. De øvrige præmier vil være af-
hængige af antal tilmeldte. Såfremt
det er nødvendigt, afgøres placerin-
ger ved korrektion. Ved fortsat lige-
stilling deles præmierne. – Turnerin-
gen er røgfri. – På spillestedet kan
der købes kaffe/te, øl/vand og lidt til
den søde tand. – Ved tilmelding skal:
Navn, klub, fødselsdato og år, tele-
fon nr. samt ratingtal opgives. – Til-
melding senest søndag den 9. septem-
ber 2007 til Jørgen Rasmussen, Skov-
gårdsvej 32 3200 Helsinge tlf. 48 79
82 50, email: jras@teknik.dk, eller
Martin Noer, Vanløse Allé 37 2.tv.
2720 Vanløse, tlf. 38 74 58 84, email:
martinnoer@myinternet.dk. – OBS!
Turneringen indgår i NSU’s Grand
Prix serie, og en del af indskuddet
går hertil.

AS04 September

Weekend-EMT  K

14/9 - 30/9. – AS04 har hermed for-
nøjelsen at invitere til September
Week-end-EMT i vores lokaler Møl-
legade 3, der afvikles fredag 14/9 kl.
18.00-24.00 og lørdag/søndage 15/9
- 16/9, 29/9 - 30/9 kl. 12.00-18.00 med
2½ time til 40 træk + ½ time til færdig-
spil. – Indskud 120 kr., der minus
EMT-afgift går til præmier. – Tilmel-
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Den jyske Sparekasse

Høstturnering 2007

Grindsted Skakklub indbyder, i
samarbejde med Den jyske Spare-
kasse, hermed til en 5-runders
koordineret EMT-turnering!

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

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

Spilletider: Onsdag d. 19/9, 26/9,
3/10, 10/10 samt 24/10 kl. 1900. Der
spilles ikke 17/10 (efterårsferie).

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

Indskud: Kun kr. 50,-.

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

Tilmelding: Senest ons. d. 12/9 til
Lars W. Pedersen (tlf. 20 75 08 13,
email: wislars@gmail.com), eller
til Jørn P. Adolphsen (tlf. 75 32 42
57), eller www.all2one.dk/
grindstedskakklub.
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ding, efter først til mølle princippet,
til Bjarne M. Henriksen tlf. 39 67 69
09, email: rhamses@sol.dk, senest
fredag 7/9.

Plus Office Cup Holstebro

46. Åbne Bymesterskab  K

14/9 - 30/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 9-runders ko-
ordineret EMT, følgende 2 weeken-
der: 14/9 - 16/9 og 29/9 - 30/9. Første
weekend fredag kl. 19.00-24.00, lør-
dag og søndag kl. 10.00-15.00 og
15.30-20.30. Anden weekend lørdag
og søndag kl. 10.00-15.00 og 15.30-
20.30. Bemærk: Der spilles ikke fre-
dag i den 2. weekend. – Indskud: 200
kr. pr. person. Juniorer kan ved til-
melding vælge ½ indskud og ½ præ-
mie. – Betænkningstid: 40 træk i 2
timer + ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Turneringsform: Der
spilles 9 runder i en åben gruppe efter
FIDE-schweizer systemet som be-
skrevet i Skakhåndbogen. Elo-rates
så vidt mulig. – Mobiltelefoner skal
være slukket under partiet. Overtræ-
delse medfører tab af partiet! –
Spillested: Sønderlandsskolen, Sdr.
Alle 25. Holstebro. – Rundelægning:
Foretages af programmet Swiss Per-
fect. – Tilmelding: Senest søndag den
9. september til Sigurd Rindom, tlf.
97 40 56 27 / 20 63 89 84, email:
sr@nrfelding.dk, eller Erling Høi-
berg, tlf. 97 85 00 58, email: eh@-
Struer-gym.dk, med angivelse af
navn, rating, fødselsdato, klub og
tlf.nr. – Præmier: 1. præmie: 3000 kr.,
2. præmie: 1500 kr. 3. præmie: 500
kr. – Derudover inddeles efter rating
i præmiegrupper a 12 deltagere. Dog
ikke ratingpræmier til de første 12. 1.
præmie: 1000 kr., 2. præmie 750 kr.
og 3. præmie 300 kr. Ingen kan dog
få to pengepræmier. Spekulative
rundepræmier.

Skak i dagtimerne

på Chess House  K

18/9 - 16/10. – Chess House indby-
der til den første 5. runders EMT i
dagstimerne. – Turneringen er rettet
mod seniorer, men alle er velkomne
til at deltage. Der spilles fortrinsvis i
6-mands grupper. Det kræver ikke
medlemskab af Chess House at del-
tage. – Spilledage: tirsdagene 18/9,
25/9, 2/10, 9/10 og 16/10. – Tids-
punkt: kl. 13-17. – Indskud 100 kr.
Heraf går 20 kr. til EMT-afgift, 25

kr. til lokaleleje mens resten går til
præmier. – Betænkningstid: 1 timer
og 45 minutter til de første 40 træk +
15 min. (plus opsparet tid) til resten.
– Tilmelding: Søren T. Sørensen tlf.
21 42 52 16, e-mail: turneringsleder
@chesshouse.dk eller online på
www.chesshouse.dk.

Randersmesterskab

i hurtigskak  H

22/9. – Skakklubben Rokaden indby-
der til det andet Randersmesterskab i
hurtigskak lørdag den 22. september
kl. 09.30 i Kulturhusets store sal,
Stemannsgade, Randers. – Vi garan-
terer en 1. præmie på min. 2000 kr.
Der vil desuden være ratingpræmier
afhængig af deltagerantal. – Indskud
150 kr. (juniorer 100 kr.). – Turne-
ringen afvikles med 7 runder efter
schweizersystem. - Betænkningstid:
½ time pr. spiller/parti. - Tilmelding
med fødselsdato, klub, rating og tlf/
email til Claus Andersen. Email:
macfreak@vip.cybercity.dk, tlf. 86
43 79 94, eller via klubbens hjemme-
side, www.skakklubbenrokaden.dk,
senest den 19/9.

Springeren Kolding EMT  K

25/9 - 30/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Munke-
vænget skole Blok h, 6000 Kolding.
– Få forbedret dit ratingtal på bare 5
runder og kom i form til holdturner-
ingen. – Spilledatoer: Følgende tirs-
dage kl. 19.00-24.00: 25/9, 2/10, 9/
10, 23/10, 30/10. – Der spilles så vidt
muligt i 6 mands grupper. – Betænk-
ningstid: 40 træk 2 timer, derefter ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Indskud: 125 kr. Hele indskud-
det går til præmier. – Der er ryge- og
mobilforbud. – Tilmelding: Senest
onsdag den 19/9 til Richardt Ebbe-
sen, tlf. 75 53 76 36, email: R.ebbesen
@stofanet.dk, eller Svend Hansen, tlf.
75 53 46 08. Online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk.

Hurtigskak

Springeren Kolding  H

29/9. – Springeren inviterer til 7
runders hurtigturnering lørdag den 29/
9 fra kl. 10.00-19.00. – Spillested:
Munkevænget skole blok h. – Be-
tænkningstid 25 min. pr. spiller pr.
parti. – Spillerne vil blive inddelt i
klasser efter rating, og så vidt det er
muligt i 8-mands grupper. – Speciel

klasse for skoleskakspillere, kl.10.00-
16.00. – Indskud: 125 kr., juniorer og
pensionister 100 kr. skoleskakspillere
50 kr. – Præmier: Øverste gruppe: 1.
præmie 1000 kr., 2. præmie 600 kr.
Øvrige klasser: 1. præmie 600 kr., 2.
præmie 400 kr. Derudover spon-
sorpræmie til 3. pladserne. – NB: Der
er rygeforbud og mobilforbud. – Til-
melding senest den 26/9 med navn og
rating til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53
76 36, email: R.ebbesen@stofanet.dk,
eller Svend Hansen, tlf.75 53 46 08.
NB: I kan også tilmelde jer online på
www.skakklubenspringeren.dk. – Vel
mødt i Kolding!

Ringkøbing Weekend-EMT  K

5/10 - 7/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT 5.-7. okt.
– Spilletidspunkt: 1. runde fredag d.
5. okt. 18.30-23.30. Runderne lørdag-
søndag: 10-15 og 16-21. – Sted: Ring-
købing Gymnasium, Vasevej 24,
Ringkøbing. Røgfri lokaler. – Be-
tænkningstid: 40 træk i 2 timer, ½ time
+ opsparet tid til resten. – Indskud:
150 kr. Juniorer 100 kr. – Der tilstræ-
bes 6-mands grupper. M-klasse Elo-
rates og har 1. præmie på min. 1000
kr. – I alle klasser: mange ekstrapræ-
mier! – Tilmelding: Senest søndag d.
30. sept. til Jørn Sloth, Kløvervænget
22, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 35
01, email: j-sloth@get2net.dk.

Odense Mesterskabet 2007  K

18/10 - 21/10. – Frem Skakklub præ-
senterer Odense Mesterskabet 2007 -
Oplev en af årets store turneringer i
hjertet af Odense. – Spilledage: Tors-
dag d. 18/10, fredag d. 19/10, lørdag
d. 20/10 og søndag d. 21/10. –
Spilletidspunkter: Torsdag - lørdag kl.
10-15 og 16-21, søndag kl. 10-15. –
Spillested: Ungdomshuset, Nørre-
gade 60, 5000 Odense C, (50 meter
fra banegården). – Overnatning:
Spillestedet ligger 50 meter fra Dan
Hostel (billigt vandrerhjem). Over-
natning på spillestedet kan aftales. –
Turneringsform: 7 runders Schwei-
zer. Programmet Swiss Perfect anven-
des til rundelægning. – Turneringen
Elo-rates. – Præmier: Hovedgruppe:
1. præmie 5000 kr., 2. præmie 2000
kr., 3. præmie 1000 kr. Afhængig af
deltagerantallet vil øverste rating-
gruppe bestå af 12-16 spillere. Under-
grupper: Efterfølgende ratinggrupper
af 10-12 spillere garanteres en 1. præ-
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mie på 1000 kr. og en 2. præmie på
500 kr. Ved ligestilling deles præmi-
erne. NB: Man kan kun vinde præ-
mie i én kategori. – Indskud: 250 kr.
pr. spiller. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk herefter ½ time plus op-
sparet tid til resten. – Lynskak: Der
spilles OM i lyn lørdag aften. Tilmel-
ding på spillestedet. – Kantine: Mid-
dagsmad, sandwich, sodavand, øl,
kaffe, kage, frugt og slik til rimelige
priser. – Tilmeldingsfrist: Torsdag
den 11. oktober 2007. – Tilmelding:
Mads B. Svendsen, tlf. 28 21 61 82,
email: 240113@cvufyn.dk, eller
Peter Kinggard, tlf. 65 96 37 63 /
20 74 48 63, email: peter.kinggaard
@webspeed.dk. – Antal deltagere:
Maksimalt 64 deltagere. Nås tallet,
oprettes reserveliste. – Vel mødt i
Frem!

Det åbne

Køge Mesterskab 2008  K

23/10 - 22/1. – Køge Skakklub ind-
byder til 7 runders koordineret turne-
ring på tirsdage i klubbens lokaler i
kantinen, Asgård Skole, Norsvej 2,
4600 Køge, (tæt på Ølby Station).
Spilledage: Tirsdage den 23/10, 30/
10, 13/11, 27/11, 4/12, 8/1, 22/1. –
Tidspunkt og tid: Alle dage med start
kl. 19.00 og med 2 timer til 40 træk +
½ time til resten af partiet. – Tur-
neringsform: Der spilles alle-mod-
alle i 8-mands grupper. – Nederste
gruppe evt. Monrad. – Indskud: Ind-
skud på 125 kr. betales inden start på
1. runde. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier og EMT-afgift. – Til-
melding: Til Erik Carlsen på email:
e-carlsen@oncable.dk, (evt. på tlf. 56
66 08 76), senest den 14. oktober
2007.

Holstebro Skakklubs

100 års jubilæumsturnering  H

27/10. – Holstebro Skakklub fylder
100 år den 18. oktober 2007. I den
anledning inviterer vi til 7 runders
hurtigturnering lørdag den 27. okto-
ber 2007 kl. 10.00, 18.15 i Aktivitets-
centret, Danmarksgade 13, 7500 Hol-
stebro. – Der spilles efter schweizer-
systemet (1.-3. runde med 20 minut-
ters og 4.-7. runde med ½ times be-
tænkningstid). – Store præmier: 1. pr:
5000 kr. 2. pr. 3000 kr. Ratingpræmier
og øvrige præmier efter deltageran-
tal. – Lille indskud: Seniorer 100 kr.,
juniorer og pensionister 60 kr. – Nær-

Husk også ...

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

Herning Byturnering
20/8 - 1/10
LVS Efterår
22/8 - 10/10
Køge Bugt EMT 2007
29/8 - 5/12
Dianalund Open 2007
31/8 - 12/10
Rødovre-Mesterskabet 2007
4/9 - 23/10
Blindes Skakklubs Jubilæum
4/9 - 30/10

mere tilgår i næste nummer af Skak-
bladet. – Holstebro Skakklub, Sigurd
Rindom, Skjernvej 10, 7500 Holste-
bro, tlf. 97 40 56 27 / 22 63 89 84,
email: sr@nrfelding.dk.

Hurtigskak og poker H

24/11. – Køge Skakklub indbyder til
6 runders hurtigskak lørdag den 24.
november 2007 i klubbens lokaler i
kantinen på Asgård Skole, Norsvej 2,
4600 Køge (tæt på Ølby Station) med
start kl. 10.00. Efter en pause indby-
der klubben også til en gang poker.
Kun tilmeldte spillere til hurtigskak-
ken kan deltage i denne turnering. –
Skak: Der spilles 6 runder efter
Schweizer-systemet med en ½ times
betænkningstid til hver spiller og ef-
ter Fides regler for hurtigskak. Der
spilles i én stor gruppe, der opdeles i
præmiegrupper efter rating i forhold
til deltagerantallet. – Poker: Poker-
turneringen starter omkring kl. 19.00.
Der spilles efter No Limit Texas
Hold’em ved borde a så vidt muligt 8
deltagere. – Indskud: Til skakken er
indskuddet 100,- kr. og indskuddet
til pokerturneringen vil være 50 kr.
Der vil være mulighed for genkøb af
jetoner indtil klokken 21.00, hvoref-
ter der spilles til finale. – Tilmelding:
til Erik Carlsen senest den 16. novem-
ber på email: e-carlsen@oncable.dk,
eller på tlf. 56 66 08 76. Ratingtal og
klub oplyses. Indskuddet betales in-
den 1. runde.

Licens eller ...?

Tag Dansk Skak Unions
kursus og få licens som
turneringsleder.

Kurset omfatter bl.a. FIDE's
regler, ratingberegning og
rundelægning.

Fire lektioner,
pr. brev eller mail.

Afsluttes med prøve.

Kursusafgift 100 kr.

turneringslederkursus@skak.dk

§§

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

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES:

Flere hundrede skakbøger år
1900-2000 om alle emner og på
mange sprog. Rekvirer liste.
F.eks.: Dvoretskys bøger 60-
100 kr. Bronstein on the Kings
Indian 60 kr. Bronstein: Sor-
cerers Apprentivce 100 kr. – Jes
Knudsen, email: jesk@rus.dk.



Afsender:
Schultz Portoservice

Postboks 9490
9490 Pandrup.

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk
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Nye skakbøger
Play the Grünfeld
Af Yelena Dembo, Everyman Chess 2007,
192 sider. Pris 199,-

Bl.a. fordi Kasparov havde den som et favorit-
forsvar mod 1.d4, har denne åbning gennem
mange år nydt utrolig stor popularitet. Partier
bliver ofte meget komplekse med gensidige
taktiske chancer. Forfatteren forsyner sort med et
omfattende, praktisk repertoire mod alle hvids
muligheder, uanset om det er hoved- eller bivarianterne, der er på
brættet.

A Spanish Repertoire for Black
Af Mihail Marin, Quality Chess 2007,
232 sider. Pris 199,-

Omfattende og fremragende dækning af Spansk
efter 4.La4. Ligesom i ‘Beating the Open Games’
giver forfatteren i denne bog en masse informa-
tioner fra sig, som elitespillere ellers normalt
foretrækker at beholde for sig selv.

The Survival Guide to
Competitive Chess
Af John Emms, Everyman Chess 2007,
Udkommer medio august, pris endnu ikke fastsat.

Får du det fulde udbytte af dit talent og dine
evner? Spiller du altid op til dit bedste? Svarer
dine resultater til din skakforståelse? Forfatteren
anviser i denne bog nogle metoder til at maksi-
mere dit potentiale og forbedre dine resultater,
alle emner lige fra forberedelsen på en modstan-
der til den afsluttende gevinstføring i partiet behandles.

Bræt og brikker til klubben
Skaksalget tilbyder nu komplette klubsæt med kvantumrabat i både
eksklusive og mere dagligdags kvaliteter, f.eks.:

Træbrætter i Mahogni/Ahorn m. 55 mm felter, klassisk Staunton
dobbelvægtede brikker kongehøjde 95 mm.

Tilbudspris ved køb af 8 sæt, kun kr. 3.000,- (= 375 kr./sæt).
Ved køb af enkeltsæt er prisen 625 kr./sæt.

Ring for info og andre tilbud, f.eks. sæt der også omfatter skakur.
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