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Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

Hårde tider
Hovedbestyrelsen har på baggrund af budgettet for 2009 besluttet at foreslå
en kontingentstigning på 100 kr. på alle medlemskategorier, samt indførel-
sen af et fælles ungdomskontingent der omfatter både børn og juniorer.
Det er første gang siden 2004, at HB foreslår en kontingentstigning. Den er
begrundet i de almindelige prisstigninger og ikke mindst den fortsatte
nedgang i medlemstal og kontingentindtægter.

Alternativet til kontingentstigningen vil være særdeles ubehagelige nedskæ-
ringer i Unionens aktiviteter. Det er HB’s klare opfattelse, at det vil være en
helt forfejlet strategi at spare sig ud af krisen. Der skal dog sideløbende
med kontingentforhøjelsen udvises mådehold med nye udgifter og fokuseres
på øgede indtægter bl.a. via skakserveren.

Skakserveren fungerer, men det kniber med at gøre turneringsmodulet
stabilt og driftsikkert. Et par testperioder de seneste par måneder har
afsløret, at det går fremad, men at der stadig er generende småfejl, som skal
rettes. Muligheden for at afvikle turneringer er helt central i forhold til at
skabe kontinuerlig aktivitet, og derfor har vi valgt at udsætte relanceringen
af skakserveren, til alt, hvad der kan testes, er testet og klar. Det bliver efter
al sandsynlighed i starten af oktober måned, og den bliver i efteråret fulgt
op af en løbende række af aktiviteter og arrangementer.

Vi er fortsat meget fortrøstningsfulde mht. skakserveren, som trods vanske-
lighederne og den lidt forkølede lancering allerede har været kampplads for
mere end 85.000 partier.

HB besluttede at landsholdklassen ændrer turneringssystem, idet lands-
holdsklasse og kandidatklasse slås sammen, så alle spillere med et ratingtal
over 2200 (på et tidspunkt i løbet af året) eller et kandidatresultat kan
deltage i turnering. Det præcise reglement vedtages af HB senere på året.
Den forhåbentlig store landsholdsklasse i påsken 2009 bliver afviklet med
Silkeborg Skakklub som arrangør.

Og så til sidst en rigtig god nyhed: Skakligaen ændrer fra denne sæson
2008/2009 navn til Xtracon-Skakligaen, som led i en sponsoraftale med
IT-firmaet, der hoster Unionens samlede IT-aktiviteter på nettet. Dansk
Skak Union ser aftalen som en meget positiv anledning til at skabe ekstra
opmærksomhed om divisionsturneringen, og udvikle erfaringer med at
tiltrække sponsorer til dansk skak.
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Danske OL-hold

Dansk Skak Union har udtaget føl-
gende to hold til Skak-OL i Dresden
fra den 12.-25. november 2008.

Åben række:

1. Lars Bo Hansen
2. Sune Berg Hansen
3. Peter Heine Nielsen
4. Lars Schandorff
5. Allan Stig Rasmussen
Holdleder: Per Andreasen

Kvinderækken:

1. Evgenia Hansen
2. Sandra de Blecourt Dalsberg
3. Louise Fredericia
4. Trine Treppendahl
5. Marie Frank-Nielsen
Holdleder: Arne Matthiesen

I begge rækker spilles som noget nyt
med 4 spillere og kun 1 reserve.

Erik Søbjerg

Læs om bogen på

forfatterens hjemmeside:

http://www.lassebak.dk/

Magnus Carlsen

flytter de hvide brikker

i storslået dansk

fantasyroman.

Tekniske problemer

Som følge af tekniske problemer i
redaktionen er dette nummer af
Skakbladet på kun 24 sider. Det be-
tyder desværre, at artikler om turne-
ringer i ind- og udland må vente til
årets to sidste numre, som til gen-
gæld bliver på hver mindst 48 sider.

Xtracon-Skakligaen

Top-rækken i Dansk Skak Unions
divisionsturnering med sit ny navn,
Xtracon-Skakligaen, indleder sæso-
nen første weekend i november.

Der spilles 9 runder følgende da-
toer: 1/11, 2/11, 7/12, 10/1, 11/1,
25/1, 22/2, 7/3 og 8/3.

1. og 2. division spiller syv run-
der: 2/11, 16/11, 7/12, 11/1, 25/1,
22/2 og 8/3.

Baltic Sea Cup

Ældre Sagen spiller skak. Rundt om i landet har Ældre Sagen skak
på programmet. I lyngby spilles hver fredag formiddag på Gasværksvej
10, og da Skakbladet kiggede forbi, var der god gang i brik og brætter
– og hyggelig passiar.

Foto: tr.

Russisk dobbeltsejr på Bornholm,

Boris Savchenko og Nikita Vitiugov.
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Den internationale skaksommer i
Danmark sluttede med Baltic Sea
Cup i Rønne på Bornholm i starten
af august. Turneringen var flot besat
med udenlandske navne, mens det
kneb mere med danske titelholdere.
GM Lars Bo Hansen levede op til
seedningen som bedste dansker på
3.-9. pladsen. Slutstilling i toppen:

GM Nikita Vitiugov, Rusland, 7½
GM Boris Savchenko, Rusland, 7½
GM Artur Kogan, Israel, 7
GM Sergei Tiviakov, Holland, 7
GM Zoltan Gyimesi, Ungarn, 7
GM Vitai Golod, Israel, 7
GM Yuriy Kuzubov, Ukraine, 7
GM Lars Bo Hansen, Danmark, 7
GM Michael Roiz, Israel, 7

VM-matchen

Anand - Kramnik

VM-matchen mellem den detronise-
rede mester, Vladimir Kramnik, Rus-
land,  og titelholderen siden septem-
ber 2007, Viswanathan  Anand, In-
dien, spilles 11.-30. oktober i Bonn.
Præmiesummen er 1,5 mio. euro,
som deles lige mellem spillerne, og
matchen er aftalt til 12 partier med
klassisk betænkningstid. Peter Heine
Nielsen er sekundant for Anand.

www. balticseacup.dk/bsc08/

www. dsu.dk/
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 22

Taktik

1. Hvid trækker!
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Slå hul på fæstningen!

4. Hvid trækker!
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Hvordan vinder man hurtigt?

7. Hvid trækker!
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Kvalitetsoffer?

2. Hvid trækker!

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

�
��	
	
��������

Åbne angrebslinjer!

5. Sort trækker!
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Hvorhen med damen?

8. Sort trækker!
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Vanskeligt!

3. Sort trækker!
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Hvids tårn er langt fremme!

6. Hvid trækker!
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Hvad med den randbonde?

9. Hvid trækker!
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Åbningsfordel!
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DØDSFALD

Einar Auchenberg

I august indløb den triste meddelelse
om, at K41 havde mistet sit mange-
årige æresmedlem Einar Auchen-
berg. Einar, blandt venner kaldt
‘Julle’, døde 28. juli i en alder af 92
år.

Einar var en stærk skakspiller. Før
han kom til K41, var han bl.a. for-
bundsmester i Arbejderskak. Einar
var aktiv i firmaskak og skaffede
gennem B&W lokaler til den legen-

dariske ‘Maskinskak’ (4-mandshold
hurtigskak), som sidst i 70’erne og
først i 80’erne kunne trække stærke
hold til fra lande som Sverige og
Tyskland.

Einar blev i 1968 meldt ind i K41
og blev klubmester allerede i andet
forsøg, bl.a. takket være sit kombi-
natoriske overblik. Titlen som æres-
medlem blev, meget fortjent, også
erobret. Einar boede lige ved siden
af klubben i Urtehaven og spillede
ofte med i turneringerne, men da
klubben flyttede til Mellemtoftevej,
flyttede han desværre ikke med.

Selv om han de sidste 20 år var en
sjælden gæst i klubben, var han sta-
digvæk aktiv ved brættet, bl.a. spil-
lede han med i Copenhagen Open,
efter at han var fyldt 90! Ved hans
besøg i klubben tilbød han tit sine
bekendte at besøge ham i koloniha-
ven. Naturligvis til et parti skak.

Einar var gift med Ester i mere

end 60 år! Han optrådte altid korrekt
og var en god sportsmand, der var
vellidt af alle. Et godt eksempel for
andre! Æret være hans minde.

Mogens Bengtsson

Evald Munksgaard

Den 22. maj døde Evald Munks-
gaard, mangeårigt medlem af Es-
bjerg Skakforening, i en alder af 89
år. Som Evalds barnebarn må det
være på sin plads, at jeg bidrager med
et par linjer om hans (skak-)liv.

Evald blev født den 2. april 1919
og voksede op i Hammerum ved
Herning. Som ung mand fik han ar-
bejde på en gård, men blev siden
læreruddannet, et fag han udførte
frem til sin pension. I 1947 blev han

gift med Gudrun, og i 1950 flyttede
familien til Fanø.

Skakspillet lærte Evald vistnok af
af en flygtning fra Sovjet, og hvad
enten det forholder sig sådan (eller
måske omvendt), så fik de i alt fald
mange timer til at gå ved skakbræt-
tet. Skakken kom hurtigt til at fylde
en stor del i Evalds liv. Det varede
ikke længe, før han meldte sig ind i
Jerne Skakklub. Her var han en kort
periode, inden han skiftede til Es-
bjerg Skakforening – dengang Ar-
bejdernes Skakforening, hvor han
forblev medlem frem til sin død.

Som skakspiller var Evald en posi-
tionel spiller, med en stor evne til at
finde de sunde træk, og en vinder-
mentalitet der ikke stod tilbage for
nogen andens (et halvt point blev
ofte betragtet som et nederlag). I be-
gyndelsen blev der pustet rigelige
mængder cerutrøg ind over brættet
på klubaftnerne, men cerutterne blev
snart skiftet ud med mentolbolsjer,

som Evald knasede af hjertens lyst,
så man næsten savnede røgen.

Evald spillede sig til en plads på
divisionsholdet, hvor han bl.a. tog
point fra koryfæer som Norman-
Hansen og Karl Pedersen (begge tid-
ligere OL-spillere), og han tog
adskillige klub- og bymesterskaber.

I 1981 flyttede Evald og Gudrun
til Esbjerg, og han fortsatte med at
spille turneringer ca. 15 år mere, in-
den Gudrun blev syg, og han var
nødt til mere eller mindre at stoppe
for at tage sig af hende. I 1999 blev
han udnævnt til æresmedlem af Es-
bjerg Skak Forening.

Gudrun døde i december 2004, og
kort efter fik Evald konstateret Alz-
heimer, men skakken var så dybt
forankret i ham, at han til det sidste
kunne give mig en lektion i ydmyg-
hed ved brættet.

Æret være hans minde!

Dennis Munksgaard

DØDSFALD

Karen Asrian, Armenien,

OL-guldvinder 2006, død

I en alder af kun 28 år er den
armenske stormester og OL-
vinder Karen Asrian afgået ved
døden 9. juni. Asrian fik et ilde-
befindende, formentlig et hjer-
teanfald, mens han kørte bil. Det
lykkedes ham at standse bilen,
men han mistede bevidstheden
og blev kort efter erklæret død.
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Bent Bjørntoft

Holbæk Skakklub har måttet sige det
sidste farvel til Bent Bjørntoft, som
efter langvarig sygdom døde alt for
tidligt i en alder af 69 år.

Bent Bjørntoft var i henved en
snes år klubben uvurderlig ved, at

DØDSFALD

han varetog en række praktiske op-
gaver. Han havde således nøglen til
spillelokalerne – indtil blodkræften
satte ind i efteråret 2006 – og var
påpasselig med at åbne og ikke
mindst rydde op og lukke hver ene-
ste tirsdag til klubaftenerne samt til
søndagskampene. Bent Bjørntoft la-
vede kaffe og sørgede for øl og vand,
og han tog sig af klubbens bibliotek
og materialer.

Bent Bjørntoft var i årene 1992 -
2006 en utrættelig juniorleder, der
foruden træning af de små skak-spi-
rer, kørte juniorer til Grand Prix
stævner 8-10 gange pr. sæson rundt
om på Sjælland, Møn, Falster og
Lolland, hvilket blev en fast bestand-
del i Bent Bjørntofts sociale liv, som

også tirsdag aften i skakklubben var
det.

Bent Bjørntoft var en Story-teller.
Han var ofte god for en historie om
de skakspillere, han mødte eller læ-
ste om i sine mange bøger. Også ved
bestyrelsesmøderne, der sædvanlig-
vis blev afholdt i Bjørntofts rumme-
lige hus, var han ivrig med at for-
tælle, og skiftende formænd måtte
af og til skrue op for stemmen for at
få gennemført dagsordenen.

Bent Bjørntoft modtog i 2004
Dansk Skak Unions hæderstegn, for-
di hans arbejde væsentligt medvir-
kede til at Holbæk Skakklub er i god
gænge.

Ove Frank Hansen

Bjarne Bæk

Min gode skak- og jazzven, Bjarne
Bæk, Skive, afgik i sommer ved dø-
den efter kort tids tiltagende sygdom
i en alder af 68 år.

Bjarne var en farverig og i mange
henseender original person, der var
meget positiv og engageret i de ting,
som han beskæftigede sig med, ikke
mindst skakspillet, som han stiftede
bekendtskab med i 1954 gennem den
navnkundige Skive-mester Tage
Madsen.  Samme år blev både Bjarne
og jeg medlemmer af Skive A.S.,
som dengang var en af provinsens
stærkeste klubber inden for Dansk
Arbejder Skak Forbund.

I 60’erne udviklede Bjarne en an-

DØDSFALD

selig spillestyrke. Specielt inden for
K-skak kom Bjarnes store positions-
forståelse til sin ret, og et højdepunkt
nåede han i 1964, hvor han vandt
forbundsmesterskabet på deling med
den senere så kendte Erik Bang, Hor-
sens. Bjarne var nu flyttet til Nør-
resundby med kone og barn og del-
tog i Aalborg Byturnering. Her op-
nåede han at blive mesterspiller i
nærskak. I 1967 befandt han sig at-
ter i Skive, hvor han tog sig af klub-
mesterskabet i den øverste klasse.
For øvrigt var det samme år han del-
tog i D.A.S.F.’s påsketurnering i
Skive og ved den lejlighed bl.a. be-
sejrede tidligere forbundsmester og
olympiadedeltager Alfred Christen-
sen, Rakkeby. I perioden 1967-70
blev Bjarne desuden tilknyttet med-
lemsbladet Arbejder Skak, hvortil
han leverede stof og kommentarer
til partiafdelingen.

Men herefter kom der en svær tid
for ham, idet han blev ramt af en al-
vorlig sindslidelse og måtte opgive
sit arbejde. Samtidig mistede han
lysten til skak og først omkring
mkring 1987 genoptog han på min
opfordring spillet, som før havde gi-

vet ham så mange glæder. Han blev
igen meget produktiv, skrev et utal
af læserbreve til aviser og blade (bl.a.
Skakbladet). Endvidere udgav han
to bøger, hvoraf den bedst kendte er
‘Skakspillets nøgle’,som han havde
skrevet manuskriptet til allerede i
1965(!) Den fik en noget ublid med-
fart af anmelderne, men det tog ikke
modet fra Bjarne.

Han havde et lyst livssyn og et
smittende humør, og hans interesser
spændte vidt: computerprogammer,
UFO’er, jazzmusik (spillede trom-
bone i et jazzorkester i sine unge
dage).

Bjarne, som ofte talte om skak-
spillets sjæl, var selv en ildsjæl, der
på sin helt specielle måde gjorde stor
reklame for skakspillet og dets ud-
øvere, og det fortjener han at blive
husket for.

Æret været Bjarne Bæks minde.

Benny Falck Damborg
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EM 2008 Davos for +60 årige

Udvalgte resultater (9 runder):

1 GM Mark Tseitlin, Israel (2438) 7½  EM-guld

2 GM Vitaly Tseshkovsky, Rusland (2519) 7½ Sølv

3 GM Miso Cebalo, Kroatien (2523) 6½ Bronze

4 GM Oleg Chernikov, Rusland (2406) 6½
5 IM Josip Rukavina, Kroatien (2414) 6½
6 FM Werner Clemens, Tyskland (2315) 6½
7 GM Borislav Ivkov, Serbien (2411) 6½
8 GM Butnorius Algimantas, Litauen (2442) 6½

9-18 GM Yair Kraidman, Israel (2280) 6
9-18 WGM Elena Fatalibekowa, Rusland (2259) 6 EM-guld

9-18 Helge Gundersen, Norge (2254) 6

19-33 IM Josef Pribyl, Tjekkiet (2397) 5½
19-33 Aijala Jouko, Finland (2157) 5½
19-33 Pouelsten Grabow, Danmark (2190) 5½

34-46 Per Ofstad, Norge (2141) 5
34-46 Jørgen G. Nielsen, Danmark (2184) 5

47-66 Håkan Åkvist, Sverige (2135) 4½

I alt 110 deltagere, heraf 12 kvinder.

Det 8. Europamesterskab for senio-
rer blev spillet 9.-17. august i Davos,
Schweiz. Fra Danmark deltog Jør-
gen G. Nielsen, Aalborg, og Pouel-
sten Grabow, Thy, og vi var vist de
første jyder, der deltog i turneringen,
som sjællændere ellers har høstet
gode resultater i.

Jørgen rejste den ‘normale’ tur fly
Aalborg-København-Zürich plus
tog til Davos. Gennem Dansk Skak
Unions senior-koordinator, Bent Sø-
rensen, og hans mailgruppe, søgte
jeg selv rejsefæller til en billigere
rute: fly til Milano og derfra lejet bil,
men desværre ingen respons. Nogle
havde spillet turnering i Danmark,
og så var der altså OL i Beijing sam-
tidig, så jeg fløj derned og lejede bil
alene. Fantastisk flot og behagelig
tur til Davos, bjerglandskaber bliver
man aldrig træt af, og bilister i Nord-
italien og Schweiz er ikke nær så
aggressive som i trafikken i Århus.

Stærke seniorer
I alt 110 spillere (heraf 12 kvinder)
stillede til start i Davos. I spidsen
otte GM’er, blandt hvilke de mest
kendte (for mig) var Borislav Ivkov,
Serbien, og Yair Kraidman, Israel.
Norden stillede med 7 nordmænd, 2
danskere, 1 svensker og 1 finne, så
jeg satsede på at blive bedste skandi-
nav, man skal jo have en målsæt-

Gemser

i flok

www. beochess.ch/

Af Pouelsten Grabow

Pouelsten Grabow og

Jørgen G. Nielsen

deltog i Senior-EM i Schweiz,

hvor der var godt spil  – men

også overseelser og brikker i slag.

Fotos: Pouelsten Grabow

EM for senio
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ning, alternativt bedste dansker. Ef-
ter et par småproblemer med runde-
lægningen til 1. runde – vi måtte
skifte modstander – kom vi i gang.

Alderskravet er 60 år for mænd
og 50 år for kvinder, men hvis man
tror, at det er let at spille mod disse
seniorer, så tro om. Mange er i stand
at sidde fem timer ved brættet og
koncentrere sig, og de har spillet skak
i op til 70 år. Jeg kan ikke længere
selv koncentrere mig mere end 2-3
timer og skal have både væske og
mad under partiet (og ofte kommer
der en flok gemser, se senere). I pau-
serne får jeg så mulighed for at se,
hvordan de andre spiller. Det er næ-
sten lige så sjovt, som selv at spille.

Der var en forskel på top og bund
på 800 ratingpoint, så alle med et
ratingtal på over 1700 har glæde af
at deltage både her, ved VM og ved
hold-EM.

Jørgen spillede en god turnering
og fastholdt sit Elo-tal.

Jørgen G. Nielsen
kommenterer:

Jørgen G. Nielsen
Danmark (2184)

Arnold Waisberg
Israel (2086)

Modtaget dronninggambit / D22

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 Lg4

5. Lxc4 e6 6. h3 Lh5 7. Sc3 a6 8. g4

Lg6 9. Se5 Ld6 10. 0-0

Hvid kunne også forsøge 10. Sxg6
hxg6 11. Df3 Sc6 12. Ld2 eller 10.
Df3.
10... Se4

Eller 10... Lxe5 11. dxe5 Sfd7 12. f4
Sc6 13. f5 Dh4.
11. Sxg6

Her havde Hvid de skarpere mulig-
heder 11. Sxf7!? samt 11. Df3 Sxc3
12. bxc3 (12. Dxb7 Le4) 12... Lxe5
13. Dxb7 Sd7 14. dxe5 Sxe5 15. La3.
11... Sxc3 12. bxc3 hxg6 13. Kg2

Stillingen er meget lige. Sorts takti-
ske muligheder opvejer Hvids posi-
tionelle fordel.
13... 0-0 14. f4 b5

Sort forsøger at stække den gene-
rende løber – men tvinger den reelt
hen på en farligere diagonal!
15. Lb3 c5 16. g5!?

Hvid afslører, at han planlægger at
åbne h-linien til angreb.
16... c4 17. Lc2 Sd7 18. h4 f5(?)

Ikke det bedste træk – den sorte
konge vil gerne flygte over f7.
19. e4 ?!

Objektivt set er 19. gxf6 et bedre
træk, men Hvid foretrækker at fast-
holde trykket på den sorte stilling.
19... Sb6

Nu angriber den hvide bondehær.

20. h5

Sort bør forsvare sig med 20... De8,
men kongen havde jo besluttet sig
for at flygte over f7 så...
20... Kf7?

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

21. d5!

Nu undermineres den sorte stilling
helt. 21. hxg6† Kxg6 22. d5! var
også stærkt.
21... De7

Og så er der kun henrettelsen tilbage.
21... exd5 22. hxg6† Kxg6 23. exf5†
Kf7 24. f6 duede heller ikke.
22. hxg6† Kxg6 23. dxe6 Dxe6 24.

exf5† Txf5 25. Te1 Dd7.

25... Dd5† 26. Dxd5 Sxd5 27. Te6†
Kf7 28. Lxf5 og vinder.
26. Lxf5† Kxf5

Sort går ind i matnettet. 26... Dxf5
27. Dxd6† gik jo ikke.
27. Dc2† Kg4 28. De2† 1-0
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Gemser
En dag kørte vi op i bjergene for at
analysere. Det er sjovere end at sidde
i kælderen på hotellet, og deroppe
så vi gemser, altså vilde geddebukke.

Bukke / grove fejl skal det føl-
gende handle om, og afsnittet er til
trøst for alle jer andre seniorer, der
synes, I laver for mange gemser  (for
sådan må det vel hedde i Schweiz).

Fordelen ved at spille med andre
seniorer er, at de også laver gemser,
i hvert fald nogle af dem. Somme
tider føler jeg det lidt som at løbe
100 meter løb med skistøvler på, når
jeg spiller mod ‘juniorspillere’.

1. runde:

Pouelsten Grabow
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Heinz Kaschte, Tyskland

Stillingen efter 23. træk af Hvid.
Her tænkte jeg længe, og spillede
23... c5. Min modstander slog på b5.
Det havde jeg ikke set, og han tilbød
remis, det tog jeg så imod. Det er
svært at finde sig i det, men som sagt
sker det jævnligt.

3. runde:

Pouelsten Grabow
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GM Yair Kraidman, Israel

Stilling efter 28. træk af Hvid.
Stillingen er ‘=’ siger min hjælper
og jeg. Men jeg så et fatamorgana og
spillede 28... h5??? Og opgav få træk
senere, det rigtige træk er selvfølge-
lig 28... Tc8.

4. runde:

Jeg boede ikke på hotellet, hvor vi
spillede, men på et Bed & Breakfast
i Talstrasse, så jeg mente, at der var
grund til at kombinere. Der mangler
dog noget i det dér med Tal, måske
et ‘L’ i gadenavnet, måske mere.

Erhard Trefzer, Tyskland
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Pouelsten Grabow

Stillingen efter 21. træk af Sort.
Her spillede jeg...
22. Dd3??

... hvorefter 22... Sxg3 efterfulgt af
e4 udligner. Rigtigt var 22. Dc2, men
heldigvis spillede min modstander...
22... Sf6? 23. dxe5 dxe5 24. Sg5 e4

25. Dd4 Dd7?? 26. Td1??

26. Tb7! er meget bedre.

26... Tad8 27. Tb7 De8??

27... Dc8 udskyder problemerne.
28. Dxd8 opgivet.

Tilsyneladende mangler der også
kombinationstræning.

5. runde:

Pouelsten Grabow
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Horst Zesiger, Schweiz

Stillingen efter Hvids 13. træk.
14. Dc6???

Her står dronningen ikke godt.
14... Db8 15. d5 e5 16. Le3 0-0???

16... Ke7 fanger den hvide dronning,
selv om der stadig er spil med f.eks.
17. Se2.
17. Se4 Sxe4 18. Dxd7 Sc5 19. Lxc5

Lxc5

Og remis. ½-½

9. runde:

Pouelsten Grabow
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Vladimir Masich, Rusland

Stillingen efter Hvids 14. Db5.
Min modstander spillede i flere par-
tier særdeles godt, selv om han er 83
år gammel. Jeg tænkte længe og
havde pr. instinkt f6 parat, hvorefter
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Db5 er lidt til grin, og det sorte an-
greb på kongefløjen kan blive far-
ligt. Jeg spillede...
14... h6???

... for at spare et træk.
15. Se7† Sxe7 16. Dxd7 hxg5 17. Dxe7

Lf6 18. Dxf8 Kxf8

Og en kvalitet for lidt. Med nogen
medvind på cykelstierne og fusk lyk-
kedes det at vinde partiet i 70 træk.
Det kunde godt være blevet længere,
da jeg var på vej til at skulle sætte
mat med springer og løber. Det er
vel 35 år siden, jeg havde set på det,
men min modstander blev måske
træt til sidst og opgav, inden vi kom
så langt.
0-1

Uden Gemser
I 8. runde skulle jeg spille med nok
en israeler, Har-Zahav Avbraham
Lotsov, der havde vundet over Jør-
gen og en af nordmændene, så jeg
var udset til at tage hævn.

Pouelsten Grabow
Danmark (2190)

Har-Zahav A. Lotsov
Israel (2061)

Engelsk / A21

1. c4 e5 2. Sc3 d6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7

5. d3 Se7 6. Sf3 0-0 7. Tb1 f5 8. Dc2

Sbd7 9. b4 Sf6 10. Lg5 h6 11. Lxf6

Lxf6.

Denne afbytning for at besværlig-
gøre d5 er en af mulighederne i Stef-
fen Pedersens bog om engelsk.
12. Sfd2 Kg7

Næppe den bedste opstilling for Sort.
13. b5 c6 14. Bxc6 bxc6 15. 0-0 d5 16.

cxd5 cxd5 17. Tfc1 Le6.

Så er vi klar til slagsmål. Er løberne
gode eller dårlige?
18. Sa4 Tc8 19. Sc5 Lf7 20. Tb7 Da5

Tårnet giver sit b7 med, dronningen
forsøger at lave ballade alene.
21. Sb3 Da3

Sort er klar til åbne for løberne, så en
bonde i gabet på ham.

22. d4 exd4 23. Dd2 Tc6 24. Tb5 d3.

Bonden tilbage igen, ellers tabes
dronningen.
25. Ta5 Db2 26. Dxd3 Sc8 27. Td1 Te8

28. e3 Td6 29. Sd4 Db6?

2 x afbytning i centrum giver remis-
chancer til Sort, men måske tror Sort,
at han står bedst.
30. Tb5 Dc7 31. Tc1 Kg8 32. Tb7 Da5

Så kan tårnet igen give sit b7 med,
og dronningen er igen alene ude.
33. Sb5 Td8
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34. Sd7 Lg7 35. Lxd5 Lxd5

Gennembrud i centrum, og en bonde
i kassen. Ingen gemser i dag.
36. Dxd5 Kh8 37. Df7 Te7 38. Dxg6 Dd2

Nok en bonde, da 38. Texd7 Txd7
39. Txd7 De8† taber mere.
39. Tc7 Dd1† 40. Kg2 Dd4†

Vi nåede 40 – pyha.
41. Kh3 f4?

Fusk, stillingen er tabt.
42. exf4 Tg8 43. Se5 opgivet

Det er selvfølgelig sjovere at spille
et sådant parti end et med mange
gemser. 1-0

Tilbageblik
Da Sloth skrev om Hold-EM i Dres-
den og omtalte, at han så frem til at
møde IM Wade, fik jeg pludselig en
fornemmelse af at være gammel. For
38 år siden i 1970 spillede jeg i Ir-
land (Castlebar) remis mod samme
IM Wade, ligesom jeg tænkte på W.
Heidenfeld, Irland, da vi nåede til
min specialvariant i fransk. Heiden-
feld har udviklet varianten, som jeg
jævnligt anvender med gode resul-
tater.

Mit parti mod GM Yair Kraidman
Israel, bringer mig 40 år tilbage til

GM Yair Kraidman, som Pouelsten Grabow så første gang tilbage i 1968, og som har

deltaget i mange olympiader, f.eks. med sejr over Harald Enevoldsen ved OL i 1958.
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1968. Året efter 6-dagskrigen drog
jeg til Israel for at spille ‘ferieskak’.
Det var før ratingtal var indført, så
jeg meldte mig til som mesterspiller,
og efter lidt snak kom jeg i næst-
øverste gruppe med Basman, Wes-
terinen, Vizantiadis, Cordovil m.v.
At jeg for eneste gang fik lommepen-
ge, og folk skulle betale for at se mig
spille (eller var det for at se Bobby
Fischer i den øverste gruppe?), gør
det værd at huske.

Hvordan vi spillede dengang, kan
ses her. Partiet blev efter turnerin-
gen offentliggjort i Vejle Amts  Fol-
keblad med følgende glimrende
kommentarer af Peder Madsen.

Grabow, Danmark

Cordovil, Portugal

Kongeindisk / E91

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

5. e4 0-0 6. Le2 Sc6 7. 0-0 Lg4 8. h3

I betragtning kommer 8. Le3, der
vinder et vigtigt tempo. Sort ville
formentlig have byttet på f3 også
uden 8. h3.
8... Lxf3 9. Lxf3 e5 10. d5 Sd4 11. Sb5

Sd7

Efter 11... Sxb5 12. cxb5 åbnes c-
linien for Hvid, og Sorts bonde på
c7 ville blive udsat for angreb fra

Hvids tårne og dronning.
12. b4? Sxf3† 13. Dxf3 a5!

Pludselig er Hvid i vanskeligheder.
Grunden hertil er, at Hvids tårn på
a1 er udækket. Havde Hvids løber
stået på e3, kunne Hvid have fortsat
med 14. a3, uden at frygte 14... a5xb4
15. axb4 Txa1.
14. bxa5?

Bedre 14. Ld2 axb4 15. Lxb4 f5, selv
om Sort har det noget bedre spil.
14... f5 15. De2 Sc5 16. f3 fxe4 17.

fxe4 Txf1†

Igen gør de kedelige følger af den
manglende forbindelse mellem de
hvide tårne sig ubehageligt bemær-
ket. Hvids konge må vove sig ud på
den åbne f-linie, idet Dxf1 naturlig-
vis besvares med Sxe4.
18. Kxf1 c6 19. Sc3 Dxa5 20. Ld2

Lidt bedre 20. Lb2.
20... Sb3 21. Tb1 Sxd2† 22. Dxd2

Tf8†?

Her kunne den portugisiske mester
have kronet sit fine spil med 22...
Dc5!, hvorefter truslen Tf8† er helt
afgørende. For eksempel: 23... Dc5
23. Ke2 Tf8 24. De3 Dxc4† 25. Kd2
(eller 25. Dd3 Tf2†!) 25... Lh6! 26.
Dxh6 Tf2† 27. Ke3 Dd4 mat! (eller
27. Ke1 Df1 mat).
23. Kg1! Dc5† 24. Kh2 Dxc4 25. Txb7

Dd4?

En fejl, som giver Grabow lejlighed
til en afgørende kombination, og han
siger ikke nej tak! Sort var dog alle-
rede i vanskeligheder, idet Hvid tru-
ede med såvel 26. Dg5 som også 26.
dxc6. Det forholdsvis bedre var sik-
kert 25... cxd5 26. Dxd5† Dxd5 27.
Sxd5 med fordelagtigt slutspil for
Hvid.
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26. Dg5!! Tf1

Eller 26... Dxc3 27. De7, og Sort
bliver mat.
27. Se2 Dd1 28. Sg3! Tf7 29. Dd8† Lf8

Eller 29... Tf8 30. De7.
30. dxc6

Sort opgav, idet-c-bondens forvand-
ling kun kan forhindres ved at ofre
tårnet, hvorefter Sort hurtigt bliver
mat. 1-0

Spil seniorskak
Jeg vil gerne opfordre seniorspillere
til at bakke op om de tilbud, der fin-
des specielt for +60 årige. DSU’s
hjemmeside mangler endnu en del
information om kommende interna-
tionale turneringer, og vores team-
formand, Bent Sørensen, informe-
rer også nødtørftigt om samme emne
og henviser sågar til den norske
hjemmeside for oplysninger. Så vi
må desværre selv søge. Har du ikke
sprogkundskaber og er rejsevant, så
kontakt nogen, der har. Jeg vil i hvert
fald gerne hjælpe.

De næste større seniorstævner er:

VM i Bremen
28/10 - 8/11 2008
www.seniorenschach.de

Hurtigskak i Skagen
11/11 - 12/11 2008
www.skagen.skakteam.dk

DM i Næstved
2/2 - 8/2 2009
www.naestvedskakklub.dk

EM for hold
5/4 - 13/4 2009 (påsken)
www.velden-schach.at

Vore juniorspillere har nu fået egen
ratingliste. Det er godt, men jeg
mangler en seniorliste. Den pensio-
nistliste, vi i stedet har, og hvor man
kan se, hvem der får overførselsind-
komster, har vi ikke megen brug for.

Har du kommentarer til artiklen
og seniorskakken, er du velkommen
til at skrive til grabow@paradis.dk.

Med skaklig hilsen,
Gemse-Farfar

�

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

... EM FOR SENIORER



2008 /7/269 13

v/ Steffen Pedersen

Ved NH-turneringen i Amsterdam
(efter hotelkæden NH Hoteles) var
der igen i år en attraktiv plads på
spil til næste års Amber-turnering.

Igen var formatet fem unge spil-
lere mod fem rutinerede herrer i et
Scheveningen-system, hvor alle
spillere fra hvert hold på skift mø-
der alle spillerne på modstander-
holdet, dobbeltrundigt. Det har de
senere år givet forholdsvis tætte
opgør, hvor ungdommen har sejret
til sidst.

Men i år var spændingen helt for-
duftet. På den måde at ungdommen
havde vundet sammenlagt, inden de
sidste to runder. Selvfølgelig var der
også lige den Amber-plads til den
bedst-scorende unge spiller, men her
var kineseren Wang Yue helt ustyr-
lig, og det var kun, fordi Topalov-
sekundanten Ivan Cheparinov også
var rigtig godt spillende, at der reelt
blev en lille smule kamp om ad-
gangsbilletten.

Kineseren vandt rub og stub de
første seks partier og sluttede sam-
menlagt på 8½ af 10 – et point mere
end Cheparinov.

Wang Yue har stået lidt i skyg-
gen af den to år ældre landsmand
Bu Xiangzhi men var sidste år den
første kineser, der passerede 2700 i
rating. Wang Yue er ikke voldsomt
kendt i vesten, men det bliver han.
Han er i hastig fremgang og er lige-
ledes i spidsen for FIDE’s Grand
Prix efter en førsteplads i Baku og
en tredjeplads i Sochi.

Det er dog Cheparinov, vi skal se
gøre kort proces mod Korchnoi:

Korchnoi (2602)

Cheparinov (2687)

Kongeindisk / E99

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

5. Le2 0-0 6. Sf3 e5 7. 0-0 Sc6 8. d5

Se7 9. Se1 Sd7 10. Le3

Korchnoi var om nogen manden,
der genoplivede denne opstilling for
Hvid. En opstilling, der siden
50’erne og indtil slutningen af
80’erne blev anset som farlig for
Hvid, da Sort får et meget letfly-
dende angreb.
10... f5 11. f3 f4 12. Lf2 g5 13. Tc1

Korchnoi har spillet mange forskel-
lige træk i denne stilling – 13. a4,
13. b4, 13. Sb5 og sågar 13. g4. Men
teksttrækket og det følgende bonde-
offer er det mest populære i dag.
13... Tf6 14. c5 Sxc5 15. b4 Sa6 16.

Sb5

Den mest direkte fortsættelse. Hvid
kan også spille 16. Sd3.
16... Th6

16... Tg6 17. Sxa7 Ld7 18. Lxa6
bxa6 19. Dc2 g4 20. Dxc7 De8.
17. Sxa7 Ld7 18. Lxa6

Sådan har Hvid spillet i lignende
stillinger. F.eks. mod 16... Tg6, men
med tårnet på h6 blev det efterføl-
gende kritiseret, idet Sort har an-
grebsplanen De8-h5, og Hvid kom-
mer til at savne sin hvidfeltede lø-
ber i forsvaret.
18. Lb5!? blev spillet i Rajlich - Al
Sayed, Budapest 2001, og efter 18...
Sxb4 19. Da4 Lxb5 20. Dxb5 b6
21. a3 Sa2 22. Sc6 Sxc6 23. Txc6
havde Hvid pæn fordel. Sort har dog
gode muligheder for at spille ander-
ledes, 19... c6!? for eksempel.
En anden mulighed er 18. Db3, og
nu fører 18... De8 19. Lxa6 Dh5 20.
h4 bxa6 21. Txc7 g4 22. fxg4 Dxg4
til en ret uklar stilling.
18... bxa6 19. Dc2 g4! 20. Dxc7 De8

21. g3?

�

Først herefter begyndte Cheparinov
at bruge tid. Han har helt sikkert
analyseret 21. fxg4 Lxg4 22. Lb6
på forhånd. Der er mange spæn-
dende muligheder. Men kritisk er
sikkert 22... Dh5 (22...Sc8 23. Sc6
Sxb6 24. Dxb6 Dh5 25. Sf3 Lxf3
26. Txf3 Dxh2† 27. Kf1 Lf6 er et
alternativ) 23. Sf3 Lxf3 24. Txf3
Dxh2† 25. Kf1 Tg6! (efter 25...
Dh1† 26. Lg1 Sg6 27. Sc8! er der
ikke nok i det sorte angreb) 26. Tc2
Tg3 27. Lg1 (27. Txg3 fxg3 28.
Dxe7 Tf8† 29. Ke1 Dh1† 30. Kd2
Dxg2† 31. Kc1 Dxe4 virker farligt
for Hvid) 27... Dh5 28. Tcc3 Sf5!,
og nu fører både 29. exf5 e4 30.
Txg3 Dd1† og 29. Sc8 Txf3† 30.
gxf3 Dh3† 31. Ke1 Sg3 32. Dd8†
Lf8 33. Dg5† Lg7 34. Dd8† Lf8 til
evig skak.
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21... Kh8! 22. Tc2 Sg8!

En stærk omgruppering, der for en
dreven kongeindisk-spiller ikke
kræver megen fantasi. Hvid er i al-
vorlige vanskeligheder, og Korch-
noi bukker da også hurtigt under.
Det er det tiltrækkende ved at spille
de sorte brikker i en kongeinder: når
først angrebet ruller, så spiller det
næsten sig selv.
23. fxg4 Lxg4 24. Lb6 Dg6 25. Sc6 fxg3

26. Sd8 Txd8 27. Dxd8 gxh2†

Hvid tabte på tid, men stillingen er
også håbløs, f.eks. 28. Kh1 Dxe4†
29. Tg2 Lh3 eller 28. Txh2 Lf3†
29. Tg2 Lxg2 30. Sxg2 Dxe4
0-1
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I nr. 6 blev min opmærksomhed
straks vakt af Peter Heines anmel-
delse af Lluis Comas’ bog ‘True Lies
in Chess’. Pga. diagrammet! I 14.
træk har Sort nemlig gjort en alvor-
lig fejl, og så kan en ellers glimrende
idé ikke fungere et træk senere.

Det drejer sig jo om en stilling fra
Halvklassisk eller Semi-Tarrasch,
som i dette tilfælde opstår af 1. Sf3
c5. Normalt er det 1. d4 d5 2. c4 e6
3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5 5. cxd5 Sxd5 6.
e4 osv. Det blev spillet meget i
30’erne, men også langt tidligere.
Det var mest med Sorts springer på
c6. Botvinnik og mange andre fore-
trak 6. e3, men fra omkring 1968
kom der et par forbedringer af det
hvide spil, og så blev e4 populært
igen.

Men vi sætter diagrammet et træk
tidligere, efter Hvids 14. a4. (1. Sf3
c5 2. c4 Sf6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5
5. d4 e6 6. e4 Sxc3 7. bxc3 cxd4 8.
cxd4 Lb4† 9. Ld2 Lxd2† 10. Dxd2
0-0 11. Lc4 b6 12. 0-0 Lb7 13. Tfe1
Sd7 14. a4)
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Her er 14... Tc8 en fejl af en kendt
type! Sådan en ugarderet officer skal
man i de fleste tilfælde lade i fred!
Jeg har forklaret det i kommentarer
til et parti mod Jusupov, og der var
også andre i samme variant, bl.a. mod
Agdestein. I det foreliggende tilfælde
er der mange grunde.

For det første er det det forkerte
tårn! For det andet er det et hvidt
felt! For det tredje er den sorte sprin-
ger på vej til f6, hvilket nu er mindre
effektivt, når bonden på forhånd er
dækket. For det fjerde stod tårnet
godt på a8, mens det andet måske
skal til d8, eller måske til c8, men
uden at blive forstyrret af La6. Prøv
det brugbare træk 14... De7: Hvid
går måske straks i gang med sit mino-
ritetsangreb, 15. a5. Sort parerer
udmærket med 15... Sf6. Så kan vi
se på 14... a5, Sort kan i mange til-
fælde følge efter med De7-b4.

Men efter 14... Tc8 15. Ld3! a5?
går der kludder i det, og Hvid har nu
tid til 16. h4! Ved lejlighed vil han
spille h5, der næsten fremtvinger h7-
h6. Derefter opstår der en svaghed
på g6, så den sorte springer næsten
ikke tør gå fra d7. I mange tilfælde
står den hvide dronning på f4. Nogle
gange er trækket Ta3 af betydning,
for at undgå et sort tårn på c3. Og
endelig må man da ikke glemme, at
h4 er en stor luft. Det kan også
hænde, at g-bonden kommer i brug,
men det skal man være forsigtig med.
Randbønderne svækker næsten slet
ikke!

Så meget om det. Det snedige ved
trækket 12... Lb7! er navnlig, at Hvid
i forhold til mange af sine planer
næsten spilder et træk med 13. Tfe1.
Jeg har prøvet 13. Df4, men efter
13... Df6, der er et af de bedste svar,
er 14. Dg4 ret sikkert forkert! Det er
en fælde. Sort bør ikke plumpe i med
14... Dg6, for efter 15. Dxg6 hxg6
16. Sg5 står han nærmest håbløst.
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Bonde-e4 dækkes fra g5. Dobbelt-
bondens svaghed. Hvid spiller h4,
hvis der bliver tid. Sort forsøger for-
tvivlet at komme til c7 med kongen:
16... Td8 17. Tfd1 Sc6. Hvorefter
det siger bang! 18. d5 Sa5 19. dxe6
Txd1† 20. Txd1 Sxc4 21. exf7 Kf8
22. Td7 og mat i næste. Eller 21...
Kh8 22. Td3. Selve ideen med at
spile a-bonden først for hurtigere at
skabe trusler, den er selvfølgelig
meget fin og meget kendt. Jeg hu-
sker eksempelvis en analyse i Manila
1975, af et parti af Leif Øgaard. Det
var en Grünfeld, og Hvid havde pla-
ner i centrum og på kongefløjen. Sort

�
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havde, blandt andre brikker, en lø-
ber på d7 og bønder a7-b7. Hvid
havde en løber på b3, dækket solidt
af en bonde på a2. Jeg holdt på, at
modspillet var i tidnød, og derfor
skulle det starte med a7-a5!
Sund fornuft.

Men i diagrammet, i stedet for det
famøse 14... Tc8: fup og svindel
trækket er Kh8, for at få modstande-
ren til at bruge tid. Hvad er menin-
gen. Kan Sort spille f5 ? Det kan han
nu ikke. Og værre endnu: somme
tider er der brug for, at majestæten
dækker f7.

Der er i øvrigt et problem med
kongens farve. Aljechin slog meget
stærkt på, at han, som angriber, stil-
lede sin dronning på samme farve
som modstanderens konge. Der er et
meget fint eksempel i et parti mod
Maroczy, hvor han spiller Dd2 og
truer med at gå i flæsket på den sorte
konge, der står på et sort felt. Det
pareres, men derefter kommer med
stor virkning Da5, med en ubehage-
lig trussel mod bonden på a7. I det
foreliggende tilfælde kommer denne
regel imidlertid i en sørgelig mod-
strid med den farve, Hvids eneste
løber går på.

14... De7 er nævnt som brugbart.
Det er vistnok det næstbedste. Det
bedste er 14... Db8!

Tårnet på f8 skal til c8 eller d8,
hvor det dækker springeren og stir-

rer på den hvide dronning. Desuden
umuliggøres Hvids Df4, og tårnet
kommer ud på den anden side af det
kritiske felt e8, hvor den sorte løber
i visse tilfælde kan blive nødt til at
søge tilflugt. I mellemtiden, hvad
med den hvide? Hvid om det! Må-
ske Lb3, måske d3 eller f1. Den sorte
dame skal til d6, b7 – eller f4!

Sämisch kunne godt lide Db1 og
Db8 i alle mulige stillinger. I Havana
1967 sagde den sympatiske østtyske
mester Hennings efter mit parti mod
Polugajevskij:

– Jeg bemærkede Db1.
Det gav mig også et vist initiativ,

men Polu holdt remis.

På side 17-19 kommenterer Dara
Akdag sit parti mod Mads Hansen.
22... e5 får et spørgsmålstegn. Go-
lombek sagde mange gange, at to
spørgsmålstegn var dårlig smag.
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I noten til 21. træk har Dara sagt, at
han lige nøjagtig kan holde sammen
på stillingen, for han har kun én svag-
hed. Efter 22... Lxg2 23. Kxg2 Df7
kan jeg tælle tre, på a2, c4 og g2.
Damen går straks til et hvidt felt, hvor
hun dog skæver til c4 og a2 samt
dækker e6 og h5. Men dette sidste
vil Sort naturligvis ikke benytte sig
af straks. Tværtimod, den nemmeste
gevinst kan blive Dg6.

Springeren på g4 står skidt. Den
går måske til e3 engang. Der står den
også lidt skidt!

Fejlen er en lidt forfinet forsyn-
delse mod en regel, som den danske
skakskole har til fælles med den sov-
jetiske:

– Hvis en af modstanderens

officerer står forkert,

så gør endelig ikke noget

for at rette på det.

Her lokker Sort ligefrem med et her-
ligt felt på d5, hvilket i nogen grad
dækker svæklingen på c4, der plud-
selig er beskytter for Hvids dronning,
tårn eller springer. Sort burde dog
stadig have vundet!! Men han lider
tilsyneladende af en stor ulyst til at
skabe lufthuller til kongen. Desuden
lader han alt for længe kongen stå på
g8, i skakafstand for den hvid sprin-
ger, på f5 eller d5.

�

Alexander Aljechin (1992-1946), verdensmester

– stillede gerne sin dronning på samme fave som

modstanderens konge.

Harry Golombek (1911-1995), engelsk mester og

skakskribent – anså to spørgsmålstegn for dårlig smag.

I
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... SKADELIGE TEMPOGEVINSTER

Vi genbruger diagrammet fra Skak-
bladet nr. 6 (før 32. La3):
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Efter 32. La3 kunne han have spillet
32... h5 eller 32... h6 (33. Lxf8 Txf8).

Lidt om åbninger
Hvad åbningerne angår, nærmere
betegnet Hvids første træk, spillede
Henri Grob over 5000 k-partier med
1. g2-g4, der derfor bærer hans navn.
Det er den dårligste af de 20 mulig-
heder, en fejl! Det er jeg ikke sikker
på, jeg ville kalde 1. f3, og heller
ikke 1. Sh3. Både 1. h4 og 1. a4 er
udmærkede træk, og de bedste andet-

�
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træk er afhængige af Sorts svar. Men
hvad med Orangutangen eller So-
kolskijs 1. b2-b4. Den er helt i or-
den!

Det er blevet påstået, at 1. b4 e5 2.
Lb2 Lxb4 3. Lxe5 Sf6 er godt for
Sort. Rent vrøvl!
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Hvid har flest centrumsbønder og
skal indstille sig på et langt parti. Det
er ikke sikkert, at løberen skal blive
på den længste diagonal. Hvids 4.
træk? Jeg har i mange år anset 4. c4
for for ambitiøst. Men efter 4. e3, 4.
h3 og 4. h4 ser jeg initiativ for Hvid,
også efter 4. c3.

Basman var inde på det samme for
mange år siden, og Tartakower næv-
ner et eller andet i den retning i en
partikommentar.

Babyen 1. b3 var meget ildeset i
Sovjet indtil omkring 1970. Og eks-
perter i 1. Sc3 vinder masser af par-
tier, ikke mindst i k-skak, med Ove
Ekebjærg i spidsen.

For resten: de fleste spiller 1. Sc3
c5. Er der nogen, der har prøvet 2.
g4.
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Det er der masser af positionelle ideer
i! Teorien kan læses på tredive se-
kunder. Der er det, du lige har gjort.

�
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KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Betaler ekstra god pris for
Norsk Sjakkblad 1906–
1961; Tidsskrift for Skak
1895–1901 & 1902-1907;
Skakbladet 1904–1922;
British Chess Magazine
1881–1922; Deutsche
[Berliner] Schachzeitung
1846–1900; American
Chess Bulletin 1904–1963.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

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

Løsninger til nr. 6/2008
13438. 1. Sf2. 1... Kh4 2. Se4‡, 1...
~ 2. S(x)h3‡. Forførelser: 1. Txd6?
h2! 1. Tc5†? Sd5! Sam Loyd
(30.01.1841 - 10.04.1911). Hans
fornavn var egentlig Samuel, men
han brugte det ikke. Han var den
yngste af en børneflok på 8 (måske
9). To brødre, Thomas og Isaak,
dyrkede også problemkunsten. Sams
opgaver er altid fantasifulde, vittige
og kan forekomme uløselige, så de
driver deres løser til vanvid. Som det
også er tilfældet (se billedet) med de
utallige ‘spil’ han opfandt især efter
1870, hvor interessen for skakken
tilsyneladende forsvandt. Opgave
13438 er en af hans sene, fra 1876.
Den ret nye bog af Andrew Soltis:
Sam Loyd - His Story and Best Pro-
blems, 1995, er yderst underhol-
dende. I 1914 udgav sønnen, der ved
faderens død ændrede navn fra Wal-
ther til Sam Loyd, Cyclopedia of
5000 Puzzles. Jo, Sam Loyd var
puzzlemaster!
13439. 1. Da5. 1... Sd~ 2. S(x)f3‡,
1... Kxg5 2. Dd8‡, 1... b4 2. Sxg6‡,
1... Lxg5 2. De1‡, 1... ~ 2. T(x)g4‡.
Indledningstrækket (nøglen, Da5)
må ikke være nærliggende. Det er
den heller ikke – vi siger, at den er
god – eller endnu bedre! Otto B.
Wurzburg (10.07.1875 - 19.10.1951),
produktiv amerikansk problemist,
ca.1200 opgaver. Nevø af W.A.
Shinkman. Kan anbefales: Wurz-
burg Artistry, 1974, med 200 af hans
kompositioner.
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Hjælpemat i 5 træk.

Sort trækker først, og bliver
mat ved Hvids femte træk.
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Ekstra hovedbrud...
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Mat i 2 træk.
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Hvid trækker og vinder.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 4 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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13440. 1. Lb1 Txb1 2. g4‡, 1... Txf6
2. De2‡, 1... Tf4 2. gxf4‡ 1... Le6 2.
Dxa1‡, 1... Lxb1/Ld5 2. T(x)d5‡,
1... Sxf6/Sd6 2. D(x)d6‡, 1... ~ 2.
Sg4‡. Fremragende nøgle! Forførel-
sen 1. Lc2 gendrives med 1... Le6!
Godfrey Heathcote (20.07.1870 -
24.04.1952), bedste engelske opga-
veforfatter i begyndelsen af 1900-
tallet. Har komponeret ca. 500 op-
gaver. Kan anbefales: ‘Chess
Idylls’,1918 med 300 deraf.

v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.

13441. 1. Dg1 Ke5 2. Dd1. God
nøgle. Otakar Votruba (21.04.1894
- 13.07.1943), czekisk problemist,
der har publiceret ca. 400 opgaver,
overvejende tretrækkere.
13442. 1. Sf6 Kxg3 2. Db8† h4 2.
Da8. Forsøgene 1. Df6/Dd4/Dc3
strander på 1... h4. Eero Einar Böök
(09.02.1910 - 07.01.1990), finsk
ingeniør. Elegant lille opgave af en
16-årig. Böök vakte opmærksomhed
ved at besejre Paul Keres ved skak-

olympiaden i Helsinki i 1952.
13443. Hovedvariant: 1. Ke1 Kb1
2. Kd2 Kb2 3. Kd1 Kxa2 4. Kc1 Ka1
5. Kc2 Ka2 6. Sd3 Ka1 7. Sc1 a2 8.
Sb3‡. Forunderligt, at tilstedevæ-
relsen af den sorte bonde bevirker,
at Hvid kan vinde – oven i købet ved
at ofre en springer! Jeg ved ikke,
hvad eller hvem animusrex er. Må-
ske et sydafrikansk site?

Ekstraopgaven i nr. 6
Korteste vej til målet er 1. Ke2 c3 2.
Da4 e3 3. Kf3 e4† 4. Kf4 e5† 5. Kf5
c2/e2 6. Da2† c4 7. Da5† c5 8. Da8‡.
Forførelser: 1. Dg4/Dh1/Ke1/Kc1/
Kc2? c3!, 1. Da4? e3! Morale: Der
findes ikke symmetriske stillinger!!
Når 1. Ke2 er løsning, må 1. Kc2
også være det, kunne man fristes til
at tro, men nej! Læg mærke til Pierre-
Antoine Cathignol, en mindre kendt
fransk opgaveforfatter, men altid
spændende. Født 03.12.1949.
I Skakbladet 2008/4 diskede han op
med bondeslutspil (16 bønder!). Vi
vender senere tilbage til ‘jernburet’.

http://problemskak.dk/

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 15 14 Vel vidende, at opgaven var uløselig, tilbød Sam Loyd

1000 $ til den, der kunne ombytte '14' og '15' ved

skubbe én brik ad gangen til spillets tomme felt.
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K-skak

En god gammel tradition er at spille
opvisningspartier eller ligefrem hele
turneringer med en gambit som ob-
ligatorisk åbning. For cirka 100 år
siden blev der f.eks. afholdt to be-
rømte turneringer med modtaget
Kongegambit som tema, nemlig i
Wien 1903 (vundet af Mikhail Tji-
gorin) og Abbazia 1912 (vundet af
Rudolf Spielmann).

I bestræbelserne på at popularisere
webskakken har det internationale
korrespondance-skak-forbund
(ICCF) afviklet en opvisnings- og
gambitmatch mellem de to tidligere
verdensmestre, russeren Mikhail
Umanskij og hollænderen Gert Jan
Timmerman. Der blev spillet seks
partier, som kunne følges online si-
den starten i 2005, og forskellige
gambitåbninger eller andre skarpe
åbningsvarianter efter 1. e4 e5 var
obligatoriske: Kongegambit, Evans-
gambit, Preussisk, Skotsk osv.

Matchen var meget jævnbyrdig,
og en enkelt gevinst til Umanskij var
udslagsgivende, idet de fem øvrige
partier endte remis. De åbne spil og
gambitterne passede øjensynlig
bedst til Umanskij, fordi han elsker
det aktive og dynamiske officersspil,
mens Timmerman mere er den dyb-
sindige type, der godt kan lide det
langsomme kvælertag og de små po-
sitionelle finter.

Temperamentsforskellen mellem
de to spillere afspejler sig også i de-
res brug af betænkningstid. Mens
Umanskij spiller meget hurtigt, er
Timmerman dræbende langsom, og
det er spørgsmålet, om Timmerman
er en velvalgt deltager i en sådan

opvisningsmatch. Med en betænk-
ningstid på 60 dage til 10 træk kunne
stillingen stå uforandret i næsten to
måneder, indtil Timmerman måtte
spille 9-10 træk på få dage, hvis han
da ikke valgte at holde ferie. I pro-
pagandaøjemed ville en anden hol-
lænder, den dobbelte verdensmester
Joop van Oosterom, måske have væ-
ret en bedre deltager i en opvisnings-
og gambitmatch, fordi Oosterom li-
gesom Umanskij spiller meget hur-
tigt og aktivt.

Hvorom alting er, bød matchen på
seværdige partier, og man fik præ-
senteret flere nye ideer. Med sort
valgte Timmerman således i et af
partierne at besvare kongegambitten
med disse overraskende træk: 1. e4
e5 2. f4 Sc6!? 3. Sf3 f5!?, hvilket
gav ham en udmærket stilling.

Matchens eneste gevinstparti lig-
nede lidt af en tilfældighed, fordi
Timmerman åbenbart overså eller
undervurderede et nærliggende tårn-
offer, men hele partiet er illustrativt
for de to spilleres tilgang. Timmer-
man nørkler med utraditionelle idéer,
mens Umanskij forsøger at skabe
aktivt spil.

Gert Jan Timmerman

Mikhail Umanskij

Kongegambit / C33

1. e4 e5 2. f4 exf4.

De obligatoriske træk.
3. Lc4 Sf6 4. Sc3 Lb4 5. Sf3 0-0 6. Sd5

Sxd5 7.exd5 Te8† 8. Kf2

Det er ikke lige denne opstilling, man
skulle forvente, at Hvid ville til-
stræbe i en Kongegambit. Umanskij

gør, hvad han kan for at bringe liv i
stillingen.
8... b5 9. Lxb5 c6 10. Lc4 cxd5 11. Lxd5

Sc6 12. d4 La6 13. c4 Tc8 14. a3 Ld6

15. b3 Lb8 16. Lxc6 Txc6 17. d5

Timmermans positionelle idé afteg-
ner sig. Han vil med hjælp af bøn-
derne afskærme de sorte løbere. Sort
har en slags udviklingsforspring,
men kan han bruge det til noget?
17 ... Db6† 18. Dd4 Tg6 19. Ld2.
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19... Txg2†! 20. Kxg2 Te2† 21. Kf1

Dxd4 22. Sxd4 Txd2

En rigtig grim stilling for Hvid. Han
kan hverken få befriet eller sam-
ordnet sine officerer.
23. Sf3 Tb2 24. Te1 Kf8 25. Sd4 Td2

26. Sb5 Lxb5 27. cxb5 g5 28. Tg1 f6

29. Tg2 Txd5 30. a4 f3!

Det hvide bondecentrum er væk, og
Umanskij holder med skarpe træk
Hvid i ave.
31. Tc2 Kf7 32. h3 h5 33. Tc4 f5 34.

Tcc1 Td2 35. Tcd1 Th2 36. Txd7† Kf6

37. Tee7 g4

Endelig har Hvid fået aktiviseret sine
officerer, men nu er det for sent. Den
sorte konge smutter væk blandt sine

Underholdende gambit-match på Internettet

mellem to af k-skakkens verdensmestre:

Umanskij - Timmerman
Af Erik André Andersen

�
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Indbydelse til DM 2008

Turneringen afvikles på ICCF’s
server.

• Alle med et ICCF-ratingtal kan
tilmelde sig, men det maksi-
male deltagerantal er 15.

• Hvis der er flere tilmeldte,
bliver det de højest ratede, der
kommer til start.

• Startdatoen er ca. 1/11, og jeg
skal have modtaget tilmelding
og indskud senest den 15/10.

• Der spilles om en 1. præmie på
2.000 kr og en 2. præmie på
1.000 kr.

• Indskuddet er 100 kr, som
indsættes på k-skakkens
gironummer 495-0356 eller via
PC-bank 9543 0004950356.

Peter Lindegaard
peter.lindegaard@stofanet.dk

http://kskak.dsu.dk/start.html

K-skak-Landskamp

mod Rumænien

Med Rumænien er aftalt en lands-
kamp med startdato i første halv-
del af Januar 2009. De kan stille
med op til 40 spillere, så der skulle
være mulighed for, at alle, der øn-
sker det, kan komme med på vort
hold. Der bliver tale om spil på
ICCF’s WebServer - altså ingen
brev eller email-brætter. Der spil-
les på hvert bræt to partier – et med
hvid og et med sort. Rumænerne
plejer at stille med et stærkt hold.
Er du interesseret i at deltage, så
send en mail til undertegnede.

Kristian Rohde Jensen,
landskampkoordinator,

krishan@dbmail.dk

bønder, når Hvid giver skak.
38. Tf7† Ke5 39. hxg4 hxg4 40. Th7

Tb2 41. The7† Kf4 42. Td4† Kg3

Hvid opgav. En slem omgang for
Timmerman.

Vi kan også se et af de spændende
remispartier, måske matchens bed-
ste parti. En skarp Evans-gambit med
Umanskij som Hvid resulterer i, at
en stormvind suser hen over Tim-
mermans kongestilling, og hele to
kvaliteter går tabt! Men da indtræ-
der en lille pause i angrebet, og Tim-
merman kan konsolidere stillingen
på overraskende og fornem vis.

Mikhail Umanskij

Gert Jan Timmerman

Evans-gambit / C52

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. b4

Lxb4

De obligatoriske træk.
5. c3 La5 6. d4 exd4

En meget skarp fortsættelse. Det
klassiske forsvar er 6... d6.
7. 0-0 Sf6 8. e5 d5 9. exf6 dxc4 10.

fxg7 Tg8 11. Te1† Le6 12.Lg5 Dd5 13.

Sbd2 Txg7 14. Se4 Kf8 15. Lh6 dxc3

16. Dc1 Td8 17. Sfg5 Df5 18. Te3 Kg8

19. Lxg7 Kxg7 20. Sxe6† fxe6 21. Tg3†

Kh8 22. Dh6 Df7 23. Sg5 Dg6 24.Dxg6

hxg6 25. Sf7† Kg7 26. Sxd8 Sxd8

Hvid har indkasseret to kvaliteter,
men angrebet er midlertidigt bragt
til standsning, og Sort har mulighed
for at konsolidere stillingen ved at
overføre springeren til d6, ligesom
den skæve bondefordeling giver Sort
modchancer med b7-b5. Det forsø-

ger Hvid at modvirke med sit næste
træk.
27. a4 Sf7 28. Kf1 a6 29. Ke2 c2!

Et bondeoffer, der afleder det hvide
tårn fra a-linjen, hvorefter Sort kan
gennemføre b7-b5.
30. Tc1 b5 31. Txc2 Sd6 32. h4 Kf6 33.

axb5 axb5 34. Ta2 Lb6 35.Ta8 b4 36.

Tg8 Kf7 37. T8xg6 Ld4!

Den smukke pointe i Sorts forsvar.
Feltet h8 er under kontrol, de sorte
felter er beskyttet, og Hvid må blæse
retræte.
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38. Tg8 b3 39. Tb8 La7 40. Tb4 Lc5 41.

Tb8 La7 42. Tb4 Lc5 43. Tb8 La7

Remis ved trækgentagelse.

En glimrende propaganda for web-
skakken, og ICCF har for nylig star-
tet en ny opvisningsmatch mellem
de samme modstandere, denne gang
med Nimzowitsch-åbningsideer som
tema. De seks partier med Nimzo-
witsch-åbninger kan følges på
ICCF's server.

www. iccf-webchess.com

VM Jan Timmerman, Holland Mikhail Umanskij, Rusland

�



v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Michael

Adams.

Jens Ove Fries Nielsen: ‘Skak er
noget, jeg hygger mig med i dag.
Før gik jeg mere op i det. Jeg er fra
den gamle skole, og i dag er der
meget teknologi i skak, og det er
ikke lige mig.’

(Jyske Vestkysten,
17. juli 2008)

Klaus Junge (1924-1945): ‘Kor-
respondanceskak er langt mere end
bare et hjælpemiddel for spillere, der
tilfældigvis har det uheld, at de ikke
har mulighed for at få jævnbyrdige
modstandere. Det synes endda, som
om korrespondanceskakken må
have en fordel fremfor nærskakken,
da den uden tvivl, for spillere der
bestræber sig på at spille perfekt
skak, vil være et bedre middel end
nærskakken.’

(‘Das war Klaus Junge’, 1956)

Arne Dahl: ‘Man skal planlægge
og tænke fremad, men man kan al-
drig tænke alt helt igennem. Det er
det fascinerende.’

(Vejle Amts Folkeblad,
26. april 2008)

Phillip Barton: ‘Stormester Larry
Evans blev engang spurgt om, hvil-
ken verdensmester, der gjorde mest
for skakken, og hvilken, der gjorde
mindst. Han svarede: ‘Bobby Fi-
scher’. Bobby inspirerede os til at
spille skak med en særlig følelse af
glæde. Og så knuste han vores hjer-
ter.’

(Fra Dick Cavetts blog hos
The New York Times,

22. februar 2008)

Jørn Sloth: ‘Undertiden kaldes han
[Korchnoi] modangrebets mester på
grund af hans utrolige evne til at
holde sammen på dårlige stillinger
og i rette tid sætte modangrebet ind.
Korchnoi tror ikke meget på almen-
gyldige skaklige principper, men
mere på det utal af varianter, som
han under et voldsomt energi- og
tidsforbrug regner ud under partiet.’

(Skakbladet nr. 8, 1971)

Anatolij Karpov om sine chancer i
en eventuel match mod Bobby Fi-
scher: ‘I 1975 tror jeg, at han ville
have haft de bedste chancer, fordi
jeg ikke var tilstrækkeligt erfaren,
men i 1976 var jeg sikker på, at jeg
allerede var stærkere.’

(Daily Herald, 14. marts 2008)

Maxim Dlugy: ‘Carsten Høi inte-
resserer sig ikke så meget for åb-
ningsforberedelser, han foretrækker
snarere aktivt spil i midtspillet.’

(New in Chess, nr. 1, 1989)

Vladimir Kramnik: ‘Da jeg spillede
mine første partier mod Kasparov
og Karpov, lærte jeg forskellen på
at spille mod spillere fra top-ti eller
tyve og så at spille mod verdens
nummer et eller to. Stillinger, som
jeg bedømte som vundne, var det
pludselig ikke. De blev ved med at
stritte imod, de fandt nye ressourcer
i forsvaret af deres ufordelagtige stil-
linger.’

(Weekly Euro, 10. juli 2008)

Konstantin Sakaev: ‘I sovjettiden
havde folk kun få fritidstilbud, og
skak krævede ikke så meget rent
økonomisk. Man behøvede ikke at
følge sit barn til stadion eller købe
dyrt udstyr. Hvis et barn kunne lide
skak, var det ret billigt. Det er sand-
synligvis derfor, at vores land har
haft overlegenheden i skakverde-
nen. Nu ændrer situationen sig, hvil-
ket nok er et tegn på den stigende
velstand.’

(Misha Interviews, april 2005)

David Navara: ‘Tilfældigvis havde
jeg ved frokosten før partiet nævnt,
at mine gode præstationer i slut-
spillene måske havde skyldtes, at det
ikke var så let at sætte en officer i
slag dér. Det var nu altså ment som
en joke og ikke som en kends-
gerning.’

(New in Chess nr. 7, 2007)

Edward Lasker: ‘Capablanca var
for sorgløs, for tilbøjelig til at vige
uden om hårdt arbejde, til nogen
sinde virkelig at ville gå i dybden
med andre ting end skak.’

(Chess Secrets I Learned From
the Masters, 1951)

Bent Larsen: ‘I skak findes der kri-
gere og bangebukse. Folk som Ribli,
Andersson og Parma turde ikke tabe
og kom derfor aldrig derud, hvor
intuitionen tager over. Du skal være
lidt af en matematiker og kunne be-
regne dig et vist antal træk frem, men
derefter er du alene med følelsen for
spillet. Jeg har aldrig været tilfreds
med remis.’

(Information, 13. maj 2003)

Michael Adams: ‘Mit råd til am-
bitiøse juniorspillere må være at
spille masser af partier. Det var me-
get effektivt for mig, da jeg var en
ung spiller, for jeg lærte en masse
ved at spille masser af weekend-
turneringer sammen med legender
som Mark Hebden. En lille smule
teoristudier skader nok heller ikke...’

(The Chessville Weekly,
Vol. 7, Issue 8, 9. marts 2008)

Foto: C. Rogers.
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Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.

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

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer
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Efterårsturnering 2008  K

29/9 - 15/12. – Nykøbing Sj. Skak-
klub indbyder til 5-7 runders ratet tur-
nering med afbudsmulighed. Manda-
gene 29. september, 6. og 27. okto-
ber, 10. og 24. november, 1. og 15.
december 2008. – Spillested: Pakhu-
set, 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. incl. rating-
afgift. – Tilmelding: Senest to dage
før første deltagelse til Villum Sejer-
sen, tlf. 59 91 31 57 (telefonsvarer),
e-post vse@privat.tdcadsl.dk.

Skakmølle efterår 2008  K

6/10 - 15/12. – AS04 og KS inviterer
til koordineret turnering i perioden
6/10 til 15/12. Der spilles 7 runder på
følgende mandage kl. 19.00: 6/10,
20/10, 27/10, 10/11, 24/11, 1/12 og

15/12. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk, derefter ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. Der spilles så
vidt muligt i 8-mands grupper, og tur-
neringen Elo-rates hvis muligt. – Ind-
skud: 120 kr. – Spillested: Vores nye
lokaler på hjørnet af Thorsgade og
Frejasgade. Indgang på hjørnet ved
siden af Frejasgade 14, 2200 Køben-
havn N. – Tilmelding: Jacob Printz-
lau, tlf. 60 63 00 45, eller email:
formand@as04.dk, senest 29/9.

Odense Mesterskabet 2008  K

16/10 - 19/10. – Frem Skakklub præ-
senterer Odense Mesterskabet 2008.
Oplev en af årets store turneringer i
hjertet af Odense. – Spilledage: Tors-
dag d. 16/10, fredag d. 17/10, lørdag
d. 18/10 og søndag d. 19/10. – Spil-
letidspunkter: 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 runder schweizer.
Programmet Swiss Perfect anvendes
til rundelægning. Ved ligestilling de-
les præmierne. – Turneringen Elo-
rates. – Præmier: Hovedgruppe: 1. pr.
5000 kr. 2. pr. 2000 kr. 3. pr. 1000 kr.
Afhængigt af deltagerantallet vil ø-
verste ratinggruppe bestå af 12-16
spillere. – Undergrupper: Efterføl-
gende ratinggrupper af 10-12 spillere
garanteres en 1. pr. på 1000 kr. og en
2. pr. på 500 kr. NB: Man kan kun
vinde præmie i én kategori. – Ind-
skud: 250 kr. pr. spiller. GM og IM er
gratis. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk, herefter ½ time plus opspa-
ret tid til resten. – Lynskak: Der spil-
les OM i lyn lørdag aften. Tilmelding
på spillestedet. – Kantine: Middags-
mad, sandwich, sodavand, øl, kaffe,
kage, frugt og slik til rimelige priser.
– Tilmeldingsfrist: Torsdag den 9. ok-
tober 2008. – Tilmelding: Mads B.
Svendsen, tlf. 28 21 61 82, email:
240113@cvufyn.dk. – Antal delta-
gere: Maksimalt 64 deltagere – nås
tallet, oprettes reserveliste. – Vel
mødt i Frem!

Danske Bank EMT 2008  K

17/10 - 19/10. – Store sponsorpræ-
mier. Hvidovre Skakklub indbyder i
samarbejde med Danske Bank Hvid-

ovre til DB-EMT, en opvarmning til
HT, i weekenden d. 17.-19. oktober i
vores hyggelige klubhus, Biblioteks-
vej 60 A. – Sponsor har udsat kr. 800
ekstra til vinderen af gruppe A + 600
kr. til vinderen af gruppe B + 400 kr.
til vinderen af gruppe C + 200 kr. til
vinderen af gruppe D. – Der spilles i
max fire 6-mandsgrupper, indplace-
ring efter styrke. 5 runder med i alt 4
timer pr. parti. – Indskud kr. 120. –
Yderligere oplysninger om turne-
ringsregler, starttidspunkt, præmier
mm. på DSU’s hjemmeside. Først-
til-mølle-tilmelding: Esben Bruun, tlf.
60 60 07 21, email: esbenbruun
@mail.dk.

Kjellerup Skakklub
hurtigskak 2008  H

19/10. – Kjellerup Skakklub indby-
der til den årlige hurtigturnering søn-
dag d. 19. oktober 2008 kl. 10.00 i
Alhuset, Skolevangen Kjellerup. –
Klasser: Mester, 1., 2., 3. og skole-
skak. Ved lille deltagelse kan klasser
spille i samme gruppe, der er dog præ-
mier til alle klasser. – Turnerings-
form: 7 runders Monrad. – Betænk-
ningstid: 30 min. pr. spiller pr. parti.
– Indskud: 100 kr., juniorer 50 kr. –
Præmier: Hele indskuddet går til præ-
mier. – Tilmelding med angivelse af
navn, klub, ratingtal og tlf. senest tors-
dag d. 16. oktober til: Erik Ruskjær,
Skolevangen 31, 8620 Kjellerup,
tlf. 86 66 74 09. Eller til: Bent
Thorgaard, Lavendelstien 8, 8800
Viborg, tlf. 86 63 84 38, email:
bent.thorgaard@fiberpost.dk. – Røg-
frit spillelokale. Kantine med kaffe,
øl, vand og brød til rimelige priser.

Taastrup
Quick Weekend VIII  K

24/10 - 26/10. – Taastrup Skak For-
ening indbyder til koordineret EMT
på Gadehavegårdsskolen. – Spille-
dage: 24/10 - 26/10 2008. – Tids-
punkt: Fre. kl. 16.45-22.45, lør/søn
kl. 10.00-15.00 og 1530-2030. – Præ-
mier: Garanteret 1. præmie på 1000
kr. i én ved lodtrækning valgt gruppe.
1. præmie i øvrige grupper 600 kr.
Dvs. mere end 100% af indskuddet
minus EMT-afgift. – Spillested: Ga-
dehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup.
(Røgfri lokaler!!). – Mulighed for
slik, sodavand og toast i kantinen,
ellers fem minutters gang til det nær-
meste pizzeria. – Spilleform: 5 run-
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der i 6-mands grupper, sidste gruppe
evt. Monrad. Elo-rates. – Indskud:
120 kr. – Overnatning: Mulighed for
overnatning på spillestedet for 50 kr.
pr. overnatning, kontakt Jan Mose. –
Tilmelding: Senest 21/10. Helst via
www.taastrupskakforening.dk, ellers
til: Jan Mose, tlf. 22 18 61 20, email:
janmose@stofanet.dk, eller Alexan-
der Rosenkilde, tlf. 22 67 67 97, email
alexander.rosenkilde@mail.dk.

Post Danmark Cup 2008  H

2/11. – Alle skakspillere indbydes til
Skakklubben Posten’s 23. hurtigskak-
stævne, som afholdes søndag den 2.
november 2008 med start kl. 10.50 i
Bryggergårdens Fritidshjem, An-
gelgade 2, 1765 København V (2 min.
gang fra Enghave station). – Stævnet
afvikles over 6 runder Monrad, med
25 minutters betænkningstid, til hver
spiller, til hele partiet. – Det tilstræ-
bes, at der spilles i 2 grupper med ca.

26 spillere i hver. – Indskuddet er 100
kr. pr. spiller. – Præmiesummen i hver
gruppe er 2.200 kr. og fordelt som
følger: 1. pr. 1.000 kr., 2. pr. 600 kr.,
3. pr. 400 kr., 4. pr. 200 kr. Derud-
over kommer evt. ratingpræmier på
500 kr. og 300 kr. – 1. runde starter
kl. 11.00. Imellem 2. og 3. runde er
der ½ times frokostpause, hvor der
kan købes smørrebrød, øl, vand og
kaffe. – Der bliver præmieuddeling
ca. kl. 17.50. – Indskud betales sam-

Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 5.

1. Ingela Eriksson
Francky Deketaleare

Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
32. Tg5! En kraftig trussel om et
tårnoffer på h5. Den nemme løsning
var 32. Tgxg6! fxg6 33. Txf8 Dxf8
34. Dxc7† med let vundet slutspil.
32... Th8 33. g4 hxg4 34. h5 Tg8
35. hxg6† fxg6 36. Th5†. Eller 36.
Dh2†! Kg7 37. Tgxg6 mat. 36... Kg7
37. Txe6†. Der var mat i to træk med
f.eks. 37. Tf3†!! 37... Kf8 38. Tf6†
Tf7 39. Txf7† Kxf7 40. Th7† Kf8
41. Df4†. 1-0.

2. Almira Skripchenko
Sanja Vuksanovic

Belgrade Yugometal 1996. 18.
Txb7!! En flot henledningskombi-
nation. 18... Dxb7 19. Sxe6! Men
selvfølgelig ikke 19. Txe6† Kd7. Nu
kan der på 19... De7 komme 20.
Sc7†. 19... Th8 20. Sc5† De7 21.
Txe7† Kxe7. Resten er en forms-
sag, men skal selvfølgelig behand-
les med omhu: 22. Dd4 Thd8 23. f4
f6 24. De3† Kf7 25. De6† Kg7 26.
Sd7 Sxf4 27. De7† Kh6 28. Dxf6†
Sg6 29. Se5 Tf8 30. Sf7† Txf7 31.

Dxf7 Td8 32. Df6 Tc8 33. h4 Tf8
34. Dg5† Kg7 35. h5. 1-0.

3. Martin Olesen
Pia Cramling

Rilton Cup 9495, Stockholm 1994.
32... Sd5! Fanger tårnet. Men helt
enkelt er det nu ikke. Fx. kunne Hvid
prøve 33. Dd2!? for at besvare 33...
Dxd6 med 34.Se4!. Sort kunne dog
i så fald med 33... Sxc3 34. Dxc3
Lxb5 35. Dd4 La4 komme foran med
en god bonde. Det samme ville være
tilfældet efter 33. cxd5 Dxd6 34. Se4
exd5 (eller endda 34... Txd5!) 35.
Df2 Txe4! 36. fxe4 Lxb5 etc. I ste-
det forsøger danskeren at give sin
dame:

33. Sxd5?! exd5. Naturligvis ikke
33... Dxd6?? 34. Sf6†. 34. Dxc5. For
34. Df4 Te6 går jo ikke. 34... bxc5
35. Txd7 d4 36. Ld3 Dc8 37. Td5
g6 38. g3 Dc7 39. Kg2 Te3 40. Lf1
a4 41. Tb1 Db6 42. Tb2 a3 43. Tf2
Kg7 44. f4 f5 45. h3 Dc7 46. Kh2
h5 47. h4 Da5 48. Kg2 Dc3 49. b6
Txg3† 50. Kh2 De3. 0-1.

4. Rita Zimmersmann
Elfi Janus

Århus Sommer 1990. 37. Th1!, og
Sort opgav. Hvis tårnet slås, er der
mat. Fuldstændig lige så stærkt –
men knap så spektakulært – var 37.
Tf1! med truslen 38. Kg2† (eller 38.
Ke3†). 1-0.

5. Sheila Barth Berntsen
Esmat Guindy

Zoneturnering for damer, Linköping
1995. 32... De1†! Den hurtigste vej

til målet. 33. Txe1 Txe1† 34. Kg2
b2 35. Sc2 Te2† 36. Kf1 Txc2 37.
Txc2 b1D† 38. Tc1 Dd3† 39. Kg1
Dd4† 40. Kh1 Df4. 1-0.

6. Rita Zimmersmann
Petra Kisova

1. Ingrid Larsen Mem., Lyngby
1991. Det passive forsvar 39. Ta3!?
eller 39. Lc1 Tb8 40. Kg2 Tb1
41.Lxh6 Sxh6 42.Dd2 Kg8 43.Txh6
Td1! ser remisagtigt ud. Hvad ellers?
Et slag på h6 ser tillokkende ud. Men
39. Lxh6? Sxh6 40. Dd2 a3! 41.
Txh6† Kg8 42. Th7 a2! taber for
Hvid.

Rita vovede pelsen med 39.
Txh6†!? Sxh6 40. Dh5. For offeret
får man følgende: initiativ og angreb,
nogle gunstige varianter, en nød-
bremse-mulighed for evig skak samt
– ikke mindst – chancen for, at mod-
standeren laver fejl. Det skete her:
40... a3? Det bedste forsvar havde
været 40... Kg8! 41. Lxh6 Db7,
hvorefter Hvid måtte vælge enten 42.
Kg2 Ta7 43. Dg4 Db1 44. Lh5† Kh8
45. Dg6 Dxc2† 46. Kg3 Dd3† 47.
Lf3, som vistnok vinder, eller det
skrappe 42. Lh7†! Kxh7 43. Dg6†
Kh8 44. Dxf6† Kg8 45. Dg6† Kh8
46. Ke2! (46. Lg5 Db1† 47. Kf2
Dxc2† og remisskakker) 46... Lxf5!
47. exf5 Dh7! (men ikke Tg8? 48.
Df6† Kh7 49. Dh4 Tg2† 50. Kf1
Txc2 51. f6!! Txc4 52. Dh5 etc.) 48.
Dxf6† og evig skak. Umuligt at be-
regne ved brættet.

Nu derimod gik angrebet som
smurt i olie: 41. Lxh6 Db7 42. Lg5†
Kg8 43. Lh7† Dxh7 44. De8† Kg7

Turneringslederkursus

Fire lektioner,
pr. brev eller mail.

Kursusafgift 100 kr.

turneringslederkursus@skak.dk

§§
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tidig med tilmelding og skal være
Skakklubben Posten i hænde senest
d. 21.oktober 2008. Anfør fuldt navn
og rating ved tilmelding. – Brug gi-
rokonto, bankoverførsel eller check.
Skakklubben Posten, reg.nr.1551
konto 2069326, v/ Benny Thorsen
Duemosevej 2, 3200 Helsinge, tlf. 61
72 45 82, email: duemosen@mail.dk.
– Vel mødt og god fornøjelse!

Husk også ...

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

Springeren Kolding EMT
23/9 - 28/10
Hurtigskak Springeren Kolding
27/9
Nordfalster Dags EMT
2/10 - 13/11

45. De7† Kg8 46. Dd8† Kg7 47.
Dxf6† Kg8 48. Dd8† samt mat. 1-0.

7. Pia Cramling
Reynaldo Vera

Lugano Open 1985. 26. Txf6! exf6
27. Dxf6 De8 28. Tf1! 28. Sf5? De5!
28. Tc8. Sort er nærmest lammet af
bindingen. Se f.eks. 28... De2 29.
Sxf7† Kg8 30. Sh6† Kh8 31. Df8†
Tg8 32. Sf7 mat. 29. g3 Tc2 30. b3.
Rolig dér! Det haster ikke. Slut-
spillet, som kunne opnås med 30. Sf5
De5 31. Sxg7 Tc1 (eller 31... Dxf6
etc.) 32. Dxe5 Txf1† 33. Kg2 dxe5
34. Kxf1 Kxg7 35. g4, vindes tek-
nisk. Men det kan måske forbedres
først. 30...Td2. Efter 30... Te2 ser
31. Tf4!! godt ud. Der kunne komme
31... Te1† 32. Kg2 Te2† 33. Kh3
Te5 34. Te4! Th5† 35. Kg2 med hvid
dominans.

31. Tc1 Te2. 31... Txd3? 32. Sf5
Dg8 33. Tc8. 32. Sxf7†! Dxf7 33.
Tc8† Te8 34. Dxf7 Txc8. Slutspillet
vinder Hvid, også efter 34... Txf7
35. Txe8† Kg7 36. Te4 a5 37. Tg4†
Kh6 38. Kg2 Tc7 39. Tc4. 35. Df6
Tc3 36. Df8† Tg8 37. Df6† Tg7 38.
Dxd6 Txb3 39. Df8† Tg8 40. Df6†
Tg7 41. Df8† Tg8 42. Df6† Tg7
43. d4, og nu når tårnet ikke at
komme bag på den forreste d-bonde.
Cubaneren opgav, formentlig efter
at have beregnet 43... Tb1† 44. Kg2
b3 45. d6 b2 46. d7 Tg1† 47. Kh3!
1-0.

8. Eva Jiretorn
Sylvia Johnsen

Zoneturnering for damer, Linköping

�

1995. Der kom 32... Sxg2 33. Txc8†
Txc8 34. Dxc8† Kg7 35. Dd7† Kh8
36. Kxg2 Tg7? Men 36... Tg8!
havde givet gode chancer, f.eks. 37.
Kf3 Dh2 38. Ke3 g2 etc. 37. Dc8†
Tg8 38. Dc3†, og pludselig tog man
remis, måske pga. tidnød – eller bare
frygt for fremtiden. Med 38. Dc3†
Tg7 39. Sxg3 Dxe4† 40. Df3 kunne
Hvid dog sagtens have fortsat be-
stræbelserne. ½-½.

Maskinparken afslører dog, at Sort
i diagramstillingen har det ‘umen-
neskelige’ gevinsttræk 32... Ld7!!,
hvorefter Hvid ikke får sit modan-
greb. 33. Txd7 Sxg2 34. Kxg2 Dh2†
35. Kf3 h5!, og Sort vinder: A: 36.
Ke3 Txe4†! 37. Kxe4 Dxe2† 38.
Kd4 g2 39. Dg3† Dg4†! etc. Eller
B: 36. Dd4 g2 37. Dg1 Dh3† 38.
Kf2 Dxb3.

9. Jessie Gilbert, England
Tanja Rantanen, Finland

37. OL for damer, Torino 2006. 11.
Lxa6! for på 11... bxa6 at fortsætte
med 12. Txc6! Det kan Sort ikke til-
lade. 11... Ld6 12. Txc6! Hun bli-
ver ved! 12... bxc6 13. Lxc8 Txb3
14. axb3 Ld3 15. Se5 Lxe5 16. dxe5
Sg4 17. Sc5 Lb5 18. Lc3. 1-0.

Den 19-årige englænderinde for-
svarede ved OL sit lands ære med
bravur og havde få uger efter netop
sikret sig WIM-titlen, da hun midt
under en turnering i Pardubice på
tragisk vis omkom ved at falde
(springe?) fra sit hotelvindue på 8.
sal. Den talentfulde spillers død vakte
stor opsigt i hjemlandet, og mange
gisnede om selvmord, da hun netop

Ringkøbing Weekend-EMT
3/10 - 5/10
Skive Bymesterskab
10/10 - 14/11
Roskilde Skakklub 100 år
11/10 - 18/10
Seniorskak Skagen
11/11 - 12/11

stod for at skulle vidne i retten mod
sin egen far, som hun tidligere havde
anmeldt for incest. Året efter blev
han dog frifundet.

Kommentar:
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I nr. 6 var sidste ‘stilling’ fra partiet
Gaprindasvili - Nicolac, hvor Nona
med 19. Sxg7! Kxg7 20. Lxh6†!
sendte sort konge ud de vilde vover.
Nu har Claus Munck Petersen an-
ført en anden gevinstmåde. Han skri-
ver: ‘... ved nærmere eftersyn er der
da vist en endnu flottere og stær-
kere(?) løsning: 19. Sxh6†! gxh6 20.
Sxf7!! Sf8 21. Sxh6† Kg7, hvoref-
ter 22. Te5 (f.eks. fulgt af Tae1) ser
ud til at starte et afgørende angreb.’

Helt rigtigt. Ganske vist kan Sort
i st. f. 20... Sf8 bedre spille 20...
Dxh5, hvorefter Hvid nok ikke har
bedre end 21. Sxh6† Kh8 22. Te3
Tg8 23. Sxg8 Txg8 24. De2! med
stor fordel, men intet matangreb. Da
Sort i partifortsættelsen havde mulig-
heden 20... Kg8, må de to springer-
ofre objektivt set betegnes som lige-
værdige.
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Med ChessBase interface:
Rybka 3 .................................................. kr. 425,-
Deep Rybka 3 ......................................... kr. 845,-

Fra ChessAssistant:
Rybka 3 UCI ........................................... kr. 345,-
Rybka 3 Aquarium .................................. kr. 425,-
Rybka 3 UCI (multiprocessor version) ... kr. 575,-
Deep Rybka 3 Aquarium ........................ kr. 745,-

Rybka 3
Verdens stærkeste skakprogram er ude i en ny version med et estimeret Elo-tal på 3150!
Programmet fås både til brug på singleprocessorer og multiprocessorer, og forhandles med
såvel et ChessBase-interface og i ChessAssistants Aquarium-udgave. Har man kun brug for en
‘engine’ til at køre i for eksempel ChessBase, Fritz eller andet program, så er det UCI-udgaven
man skal have fat i. Denne er i modsætning til de andre ikke et selvstændigt program.

Garry Kasparov on Modern Chess, Part two:

Kasparov vs Karpov 1975-85
Everyman Chess 2008, hardback, 424 sider. Pris: kr. 329,-

Blandt ledende skakpersonligheder er der bred enighed om, at den mest
interessante duel i skakhistorien har været rivaliseringen mellem Karpov og
Kasparov. I perioden 1984-1990 udkæmpede de to spillere ikke mindre end
fem VM-matcher. Det længe ventede bind 2 i serien Garry Kasparov on
Modern Chess er nu ude, og det får de to første VM-matcher mellem Karpov
og Kasparov med. 1984/85-matchen, der varede fem måneder, inden den på
kontroversiel vis blev afbrudt efter 48 partier ved stillingen 5-3 (talte gevin-
ster). Kasparov havde netop da vundet de to sidste partier, og begge spillere
ønskede på det tidspunkt at fortsætte matchen. Alligevel valgte FIDE-
præsidenten Florencio Campomanes at afbryde matchen med henvisning til
spillernes helbred. Karpov havde på det tidspunkt tabt 10 kg.
1985-matchen gjorde Kasparov til verdensmester, en titel han beholdt i 15
år. Der blev spillet bedst over 24 partier. Kasparov vandt sammenlagt 13-11.

Viswanathan Anand:

My Career vol. 1 & 2 (DVD)
Pris: kr. 269 pr. stk.

På to nye DVD’er fortæller verdens nummer 1 og regerende verdensmester
om sin karriere. Mange regner ham som et af de største naturtalenter i
skakhistorien, og ikke mindst i sine unge dage imponerede han med sit
meget lille tidsforbrug. Også i dag anses han for verdens bedste hurtig-
skakspiller. Den første DVD (3 t. 48 min.) omhandler perioden frem til 1999
og præsenterer partier startende fra Junior-VM i 1984 (det år Curt Hansen
vandt). Den anden DVD (4 t. 28 min.) dækker perioden 2000-2007, hvor
Anand i 2000 vandt FIDE-VM og i 2007 VM-turneringen i Mexico.

O
nl

in
e-

bu
tik

w
w
w
.s
k
a
k
s
a
lg
.d
k


