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Dansk Skak Unions

delegeretmøde 2009

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde
på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg,
søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2008 fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

Hovedbestyrelsen foreslår kontingentet hævet med 100 kr.
på alle medlemskategorier, samt at børn og juniorer samles
under fællesbetegnelsen ungdom, således at kontingentet udgør
kr. 460,- for seniorer, og kr. 380,- for ungdom og pensionister.

5. Fastsættelse af EMT-afgift

Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-afgiften fastsættes
uændret til kr. 20,-.

6. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

7. Valg af:

a. Formand (Erik Søbjerg er på valg)

b. Et medlem af forretningsudvalget (Esmat Guindy
er på valg)

c. Et medlem af Skaknævnet (Finn Haargaard er på valg)

d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank
Petersen og Erik Mouridsen er på valg)

e. To revisorer (Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen er på valg)

f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg)

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2010

9. Eventuelt

Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Hotel Scandic
Silkeborg samme dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde
sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation må
forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt fra
klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Erik Søbjerg

Støtteforeningens

generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 11. april 2009 kl. 18.00 på
spillestedet for DM i skak, Hotel
Scandic i Silkeborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag

Skal være formanden
i hænde senest 21. marts

5. Fastsættelse af næste
 års kontingent

6. Valg af:
a) Formand (Peter Kinggaard

modtager genvalg)
b) 1 bestyrelsesmedlem (Allan

Bangsbro modtager genvalg)
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt
Peter Kinggaard, fmd.

DM i Silkeborg 4.-13. april får
samme fine rammer som i fjor på
Scandic Silkeborg, men i selve tur-
neringen er meget nyt. Landsholds-
klassen spilles i år som en stor åben
schweizerturnering med adgangs-
kravet sat ved 2200 i rating. Samti-
dig er udvalget  af grupper slanket,
men stadig med mulighed for at
spille enten 5 eller 7 runder. Se ind-
bydelsen side 46-47.

www. skak-dm.dk/2009/
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DM i hurtigskak

Tre spillere sluttede på delt første-
plads ved DM i hurtigskak, som med
30 deltagere blev afviklet 7. februar
i Odense. Foruden ratingfavoritten
GM Lars Bo Hansen nåede også
Allan Holst og Mads Boe 5½ point
af 7, og da en omkamp endte med ny
ligestilling, enedes man om at ud-
skyde afgørelsen og overlade til
DSU at bestemme de nærmere vil-
kår. Alle tre spillede remis i sidste
runde, Allan Holst og Mads Boe ind-
byrdes, men forinden havde Lars Bo
Hansen i 2. runde besejret Mads Boe,
foruden 2. seedede Allan Stig Ras-
mussen og 4. seedede Jens Ove Fries
Nielsen. På vej mod sine 5½ point
slog Allan Holst bl.a. Arne Matthie-
sen og Karsten Rasmussen og spil-
lede remis med Lars Bo Hansen,
mens Mads Boe bl.a. havde sendt 5.
seedede Casper Dahl Rasmussen ud
af præmierækken.

Dansk Skole Skak
åbner landskontor

Dansk Skole Skak bød 16. januar
velkommen i sit nye landskontor på
adressen Bremerholm 6, 5. sal. i Kø-
benhavns centrum. Selv om kernen
i skoleskakarbejdet fortsat er frivil-
ligt arbejde, har Dansk Skole Skak
til støtte for dette arbejde dannet en
professionel administration med en
generalsekretær i spidsen. På selve
dagen kunne skoleskakken således
oplyse, at der netop var ansat tre stu-
derende som praktikanter de næste
4 til 6 måneder.

Kontorfaciliterne, som skoleskak-
ken deler med to andre ungdoms-
organisationer, den ene ligesom
skoleskakken medlem af Dansk
Ungdoms Fællesråd, omfatter for-
uden 28 m2 kontorlokale, også ad-
gang til kopirum og to møderum.

Jørn Sloth senior-DM

Tidligere verdensmester i korrespon-
danceskak, Jørn Sloth, Ringkøbing,
vandt Dansk Skak Unions 2. Senior-
DM, 2.-8. februar i Næstved. Jørn
Sloth var ubesejret i de syv partier
og scorede som den eneste blandt de
18 deltagere 5 point. Pouelsten Gra-
bow, Randers, havde ligesom Jørn
Sloth 4½ point før sidste runde, men
nederlag til Jørgen Jørgensen, Nør-
resundby, gjorde DM-chancen til en
andenplads. Efter de to fulgte: 3.
Søren Holm Jensen, Brønshøj, 4.
Jørgen Jørgensen, Nørresundby, 5.
Poul Erik Nielsen, Holstebro, og Eric
Brøndum, K41, alle med 4½ point.

Tæt løb i Wijk aan Zee

Superturneringen Corus Chess i
Wijk aan Zee, Holland, fik et usæd-
vanlig jævnbyrdigt forløb med skif-
tende føringer og kun 2½ point mel-
lem top og bund. Magnus Carlsen.
Norge, var ubesejret indtil sidste
runde, men faldt fra den delte før-
steplads ned til 5. pladsen efter ne-
derlag til Yue Wang, Kina. I stedet
blev det 19-årige Sergei Karjakin,
Ukraine, som med gevinst mod cu-
baneren Leinier Dominguez tog før-
stepladsen.

Slutstilling: 1. Karjakin (Ukraine)
8, 2-4. Aronian (Armenien), Rad-
jabov (Aserbajdsjan) og Movsesian
(Slovaket) 7½, 5-6. Carlsen (Norge)
og Dominguez (Cuba) 7, 7. Kamsky
(USA) 6½, 8-10. van Wely (Hol-
land), Smeets (Holland) og Wang
(Kina) 6, 11-14. Stellwagen (Hol-
land), Ivanchuk (Ukraine), Adams
(England) og Morozevich (Rusland)
5½.

Skak på Mollarca

IM Nikolaj Mikkelsen, BMS, og
Skanderborg-talentet Mads Ander-
sen klarede sig begge smukt i den
internationale open i Palma de Mal-
lorca. Nikolaj Mikkelsen nåede 6
point af 9 og dermed en 10. plads
foran fem stormestre og adskillige
IM’ere, og Mads Andersens 5 point
rummede bl.a. en sejr over IM Tho-
mas Henrichs, Tyskland, på hele
2485 i rating. I alt 120 deltagere.

Hurtigskak for seniorer

11.-12. november samledes ti senio-
rer i Skagen. Der var inviteret i Sve-
rige og Norge, men kun Håkan
Åkvist fra Sverige mødte op. Til
gengæld var han lige ved at vinde
turneringen med 6 point af 7, men
blev efter en korrektionsberegning
overhalet af Pouelsten Holm Gra-
bow. Præmien til bedste resultat i
forhold til ratingtallet blev vundet af
Norman A. Hansen.

Generalsekretær Mads Jacobsen i

skoleskakkens nye kontorlokaler.

Øbro Nytår

Den åbne turnering i Skakforeningen
Øbro op til nytår blev vundet af top-
seede Allan Stig Rasmussen, Jets-
mark, med 6 point af 7. På de næste
pladser fulgte Esben Lund, K41 og
David Bekker-Jensen, Helsinge,
med hver 5½ point. Som bedstpla-
cerede spiller fra en klub i KSU fik
Esben Lund titlen som københavns-
mester 2008.

www. coruschess.com

www. chesspalma.com/

www. skoleskak.dk

www. naestvedskakklub.dk/

www. dsu.dk

www. dsu.dk

Foto: Tom Skovgaard.

www. ksu.dk
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Foto: Calle Erlandsson.
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. pts. mp. plac.
22/2 21/3 22/3

7. r. 8. r. 9. r.

?
1 Helsinge 7

7 10

6½
8

4½
2

5 7½
6 9

5½ –
4 5

– –
3

36 12 1

2 Jetsmark 6
9 8

4
5

5½ 3
1 7

4½ 6½
6 3

– –
4 10

– 29½ 9 3

3 Århus/Skolerne 7½
4 9

5 5½
6

4½
10 8

3½
5

7 –
2

–
7 1

– 33 10 2

4 Helsingør
3

½ 1½
5

5½
9

2½
8 10

3½ 3
7 1

–
2

– –
6

16½ 2 10

5 Aalborg 4½
8 4

6½ 2½
2 6

4½ 4
9

1
3

–
10

–
1 7

– 23 7 6

6 SK 1968 3½
10 7

5½
3

2½ 3½
5 1

½
2

1½ –
9

–
8 4

– 17 2 9

7 Næstved
1

1 2½
6 10

2½
9

4 3½
2 4

5 –
8 3

– –
5

18½ 3 7

8 Brønshøj
5

3½ 4
2

3½
1 4

5½ 4½
3

3½
10 7

–
6

– –
9

24½ 5 4

9 Nordkalotten
2

2 3
3 4

2½ 4
7 5

4 2½
1 6

– –
10 8

– 18 2 8

10 K41
6

4½ 1½
1

5½
7 3

3½ 4½
4 8

4½
5

–
9

– –
2

24 8 5

Helsinge Skakklub styrer sikkert
mod det 9. DM i træk efter en smal
4½-3½ sejr oversidste års nummer
tre, Brønshøj, i 3. runde, og 5-3
over Jetsmark i 4. runde. Deres
øvrige fire matcher i XtraCon-
Skakligaen er vundet med mere
end 6½ point i gennemsnit.

Arvefjenden Århus/Skolerne
snublede i 5. runde mod Brønshøj,
men trods nederlaget 3½-4½ er der

før de sidste tre runder så lille af-
stand til Helsinge, at en storsejr i
den indbyrdes match i slutrunden
kan give guld. I bunden står kam-
pen mellem Næstved, som efter en
vanskelig start er ved at få fodfæ-
ste i XtraCon-Skakligaen, samt
Nordkalotten, SK 1968 og Helsin-
gør.

Ingen af XtraCon-Skakligaens
aktører har maksimale 5 point af 6,

men Helsinges David Bekker-Jen-
sen og Århus/Skolernes Finn Pe-
dersen har 5½ point.

Mest imponerende er dog Peter
Heine Nielsens 5 point på Helsin-
ges førstebræt: Remis mod Tiger
Hillarp-Persson og Allan Stig Ras-
mussen, samt gevinster mod Mik-
kel Antonsen, Esben Lund, Arne
Matthiesen og Jonny Hector.

www. dsu.dk + ‘Divisionsskak’

Ivanchuk undgik straf

Vassily Ivanchuk, Ukraines excen-
triske verdenslassespiller, nægtede
ved OL i Dresden at afgive doping-
test efter sit nederlag mod Gata Kam-
sky, USA, i sidste runde (se Skak-
bladet nr. 1, 2009, Lars Bo Hansens
artikel side 9). FIDE-præsident Kir-
san Iljumzhinov var hurtigt ude med
erklæringer om, at FIDE levede op
til IOC’s antidopingregler, og Ivan-
chuk derfor stod til udelukkelse fra
al skak i to år.

Ved en høring i afholdt under Co-
rus-turneringen i Wijk aan Zee, lyk-

kedes det imidlertid Ivanchuks ad-
vokat at vinde gehør for det syns-
punkt, at der havde været to proce-
durefejl, hvorfor Ivanchuk ikke kun-
ne straffes for sin vægring. Dels
havde den official, der udbad sig te-
sten, ikke været korrekt certificeret
dopingkontrollør, dels var kravet
blevet præsenteret på engelsk i ste-
det for ukrainsk.

Sportverdenens kamp mod do-
ping er vigtig, og skak bliver mere
og mere integreret som sport. Lars
Grahn, svensk redaktør og interna-

tional skakekspert, skriver i næste
nummer om problemstillingen do-
ping og skak.

Vassily

Ivanchuk

– klarede

frisag.

Foto: Calle Erlandsson.
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www. seniorenschach.de/

Senior-VM, mænd:

1. IM Larry C. Kaufman, USA (2391) 9

2. GM Mihai Suba, Rumænien (2531) 9

3. GM Miso Cebalo, Kroatien (2493) 8½

4. FM Boris Khanukov, Tyskland (2399) 8½

5. IM Alexander Zakharov, Rusland (2413) 8½

6. GM Janis Klovans, Letland (2411) 8½

7. IM Vladimir Onoprienko, Rusland (2334) 8

8. GM Wolfgang Uhlmann, Tyskland (2417) 8

9. GM Vlastimil Jansa, Tjekkiet (2477) 8

10. FM Efim Rotstein, Tyskland (2382) 8

11. IM Valentin Bogdanov, Ukraine (2383) 8

12. IM Mykhaylo Podgayets, Ukraine (2465) 8

13. IM Bjørn Brinck-Claussen, Danmark (2279) 8

14. IM Evgenij Piankov, Ukraine (2321) 8

15. GM Oleg L. Chernikov, Rusland (2413) 8

16. Kaj Kivipelto, Finland (2190) 8

17. Sejer Holm, Danmark (2228) 8

35. Jørgen Jørgensen, Danmark (2252) 7

55. IM Ole Jakobsen, Danmark (2351) 6½

58. Jørgen Hvenekilde, Danmark (2168) 6½

81. Bent Sørensen, Danmark (2172) 6½

109. Eric Brøndum, Danmark (2118) 6

160. Poul Erik Nørgaard Olesen, Danmark (2035) 5½

188. Michael Marshall, Danmark (1908) 5

201. John Zachariassen, Danmark (1966) 5

231. Jens Henrichsen, Danmark (1987) 4½

272. Peter Nielsen, Danmark (1561) 3½

I alt 301 deltagere (heraf 12 Danmark,

6 Sverige, 10 Norge, 6 Finland)

Senior-VM, kvinder:

1. Tamara Vilerte, Letland (2208) 8

2. Galina Strutinskaya, Rusland (2282) 7½

3. Tatyana Fomina, Estland (2214) 7½

4. Esther Epstein, USA (2159) 7½

5. Ludmilla Saunina, Rusland (2298) 7

6. Tamara Khmiadashvili, Georgien (2210) 7

7. Larisa Khropova, Rusland (2041) 7

8. Hanna Erenska-Barlo, Polen (2271) 6½

9. Svetlana Miednikova, Rusland (2158) 6½

10. Tamara Sorokina, Rusland (2124) 6½

35 deltagere (ingen fra Norden)

Verdensmesterskabet i skak for se-
niorer 2008 fandt sted i dagene 28.
okt. - 8. nov i Bad Zwischenahn, et
smukt kursted 50 km vest for Ol-
denburg. Lille, køn by stærkt afhæn-
gig af turisme. Uden for badesæ-
sonen sponseres/afholdes diverse
arrangementer, som skal medvirke
til at holde liv i mange restauranter,
adskillige kurcentre/hoteller og utal-
lige B&B’er.

Det betyder, at overnatning inklu-
sive morgenmad (og begge dele er
absolut okay) kan ske for særdeles
rimelige 30-40 euro! Bagsiden er
‘det tyske køkken’, som lægger ta-
lent og opfindsomhed på kvantitet
og langsommelighed i højere grad
end kvalitet og velsmag. Ukendte,
som vi var i byen, satsede vi de før-
ste (to) dage på deres store slagnum-
mer, ‘Schnitzel’, som Jens mere præ-
cist beskrev som ‘paneret læder-
saddel’.

Redningen kom fra Ole, som til-
fældigt/heldigt boede på Hotel Ko-
penhagen, der har dansk ejerinde/
køkkenchef. Forledt af kærlighed var
hun endt i Zwischenahn 42 år tidli-
gere. Og hun kunne lave mad! Se-
nere fandt vi et par acceptable spise-
steder og en glimrende fiskerestau-

Af Jørgen Hvenekilde

Senior-VM i Tyskland havde d

– og topplaceringer til Bjørn B

Senior

sejrer
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rant nede ved ‘havet’, som er en sø
på seks kvadratkilometer!

Spillested, -forhold m.m.
Turneringen blev afviklet i Wandel-
halle, byens glimrende konference-
center, hvor man nok har været lidt
overrasket over interessen – 302 i
herrerækken og 35 hos damerne! I
hvert fald lykkedes det med hylen
og skrigen at skaffe rimelig sidde-
plads til alle. Men det kostede på
analysefaciliteter og hyggeskak,
hvor der kun var plads til 12-13 spil!
Organisation og styring var – som
altid i Tyskland – tæt på eksempla-
risk, med hurtig rundelægning og
besked til de overnatningssteder,
hvor der var deltagere.

En ting, der harmede mig, var den
lidt for økonomiske filosofi, der gen-
nemsyrede arrangementet. Otte præ-
mier til 302 spillere! (i et VM!), in-
gen ratingpræmier og 1 euro pr. bul-
letin. I et manisk anfald gav arran-
gørerne dog deltagerne lov til at be-
holde det (nydelige) navneskilt, der
hver dag markerede spillepladsen.

Til gengæld var der underhold-
ning i forbindelse med åbningen.
Efter den sædvanlige rygdunkning,
som tyskerne (også) mestrer, kom

12-15 børn i alderen 5-10 år, klædt i
egnsdragter og anført af en har-
monikaspillende mutti ind i spille-
lokalet for at synge og danse for os.

Det har nok glædet oldeforældre,
som muligvis måtte være til stede,
men træklodserne, koret havde om
fødderne, vanskeliggjorde dans, og
måske også sang. Til gengæld blev
der kæmpet med samme inderlighed,
som tyske fodboldlandshold er kendt
for, og vi klappede begejstret – som
det forventedes af os. Dels fordi det
var overstået, og dels da ingen syn-
tes at være kvæstet efter anstrengel-
serne. Mutti ud med harmonika og
børn.

Funderinger
302 deltagere, 6 GM’er, 12 IM’er,
12 FM’er – og 12 danskere (det stør-
ste danske hold, der nogen sinde har
deltaget i en international senior-
turnering): Ole Jakobsen, Bjørn
Brinck-Claussen, Sejer Holm, Jør-
gen Jørgensen, Bent Sørensen, Jør-
gen Hvenekilde, Eric Brøndum,
Poul Erik Nørgaard Olesen, Jens
Henrichsen, John Zachariassen, Mi-
chael Marshall og Peter Nielsen. For
egne midler!

Talentmassen i seniorskak (hvis

det er det rigtige ord at bruge om
danske skakspillere over 60 år) er
enorm. Og der er flere, Bent Larsen,
Jørn Sloth, Bent Kølvig, Svend
Hamann, Bo Jacobsen, Karl Peder-
sen, Peter Nørby, Svend Christensen,
Jens Kølbæk, Pouelsten Grabow
m.fl.

Her kunne laves en senior-stjerne-
klasse til DM – og sendes stærke hold
til EM og VM. Men hvor er DSU?
De sidder i et politisk korrekt elfen-
benstårn, hvor man (hver gang) sen-
der en flok dueunger til kvinde-
olympiade – uden krav til spille-
styrke eller resultat.

Uden blik for fremtid (eller for-
tid), medlemstal eller statistik. Ja! Vi
skal være med overalt – men er der
ikke penge til det hele, skal der prio-
riteres! Valget burde være let.

Turneringen
Rundt om i teksten er strøet asterisk-
er (*), som indikerer, at partiafdelin-
gen nedenfor har mere stof om em-
net – samt andet godt fra en lurmær-
ket, dansk indsats!

Verdensmester blev (overrasken-
de) 17. seedede Larry C. Kaufman*,
USA – og som jeg så turneringen/
forløbet – fortjent! Kun en enkelt

Bjørn Brinck-Claussen – delt 7. plads ved VM toppede en stor dansk indsats.

dansk rekorddeltagelse

Brinck-Claussen og Sejer Holm.

rerne

Foto: Peter Nielsen.

VM for seniorer:
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gang var han i tabsfare og ved en
anden lejlighed smed han en halv!
Der var dog kamp om titlen! GM
Suba, Rumænien (seedet 1), som
også sluttede med 9 point og en kor-
rektion på 2338 mod 2342, var af en
eller anden grund ikke tilfreds – og
udeblev fra præmieuddelingen. Yn-
keligt! Men en GM-titel (som VM
giver) til Larry og hans 2391. Til-
lykke!

Vi løb på ham i byens bedste fiske-
restaurant, ved havet! Flink fyr, som
fortalte, at han var et af genierne bag
Rybka – og formentlig kunne ud-
nytte maskinen bedre end så mange

andre, så han havde en slags for-
spring. De satans apparater!

Senior-VM har hidtil været rus-
sisk opvisning, men her skal vi ned
til 5 og 6, før vi ser en russer – efter
GM Cebalo, FM Khanukov og IM
Zakharov og GM Klovans. Alle 8½
point.

De 35 damer – som bl.a. omfat-
tede 4 WGM, 7 WIM og 8 WFM –
spillede sig frem til, at 9. seedede
WFM Tamara Vilerte* blev ny VM
med 8 point, ½ point foran tre
WIM’ere: Fomina, Strutinskaya og
og Epstein. Både damer og herrer
spillede 11 runder med en hviledag.

22. e4! Dxa3 23. e5 Se8 24. Ta1 Db3

25. Dxb3 cxb3 26. Tfb1 Sb6 27. Txb3

Sc4 28. f4 Kf8 29. g4 Tc6 30. Lh4 f6

31. Te1 Te6 32. Lg3 a5 33. bxa5 Txa5

34. Sh4 Sd2?

I dårlige stillinger kommer fejlene –
men 34... Kg8 35. f5 Te7 36. Sg6 Tb7
37. e6 ser også trist ud. Efter tekst-
trækket falder d5 – og stillingen.
35. Td3 Se4 36. f5 Tea6 37. Sg6† Kg8

38. Se7† Kh7 39. Sxd5 Sxg3 40. hxg3

b4 41. Sxb4 Tb6 42. Sc2 Tc6 43. Te2

Sc7 44. Kf2 Sd5 45. e6 Ta7 46. Se3

Sc3 47. Tb2 Ta1 48. Kf3 Sa4 49. Tb8

1-0

Tamara Vilerte
Letland (WFM 2208)

Luba Kuznetsova
Rusland (WFM 2127)

Slavisk / D30

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Dc2 Sf6 4. Sf3 e6

5. e3 Ld6 6. Ld3 Sbd7 7. g4

Ikke godt – men vil man være VM,
skal der satset indimellem.
7... dxc4 8. Lxc4 Sxg4 9. Tg1 Da5† 10.

Ld2 Dh5 11. Le2 f5(?)

Hvorfor ikke slå på h2 – med klar
fordel.
12. Sc3 0-0 13. 0-0-0 Sxf2 14. Tdf1

Sg4?

15... Sh3! og igen med klar fordel.
15. e4 Sb6?

Talentløst. 15... c5! gav gode chan-
cer.
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Larry C. Kaufman, USA – senior-VM 2008.
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De to verdensmestre

Jørgen Hvenekilde
kommenterer:

Larry C. Kaufman
USA (IM 2391)

Algimantas Butnorius
Litauen (GM 2438)

Nimzoindisk / E32

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2

0-0 5. a3 Lxc3† 6. Dxc3 b6 7. Lg5 Lb7

8. f3 h6 9. Lh4 d5 10. e3 Sbd7 11. cxd5

exd5 12. Ld3 Te8 13. Se2 c6 14. Lf2

Dc8 15. Sg3 La6 16. Sf5 Lxd3 17. Dxd3

Te6 18. 0-0 c5 19. b4 c4 20. Dc2 b5

21. Tae1 Da6(?)

I en lige stilling ser Sorts sidste træk
lidt suspekt ud. 21... a5 eller måske
21... Df8 var mere nyttigt. Hvids svar
kan næppe have overrasket den sid-
dende VM, så måske skal han roses
for mod!
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16. h3 Dxh3
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17. Sg5?

Talentløst! 17. Th1 Dg3 18. Tfg1
Df2 19. exf5 – og der bør ikke slås
tilbage pga. Txg4 (eller Db3† eller
Tf1). VM? Vorherrebevares! Knold
& Tot. På dem Nina!
17... Dh4 18. exf5 exf5?? 19. Db3†

Kh8 20. Txg4 Dh2 21. Sf7† 1-0

Gode sidste runder

Bjørn Brinck-Claussen
kommenterer:

Jeg betragter mig selv som en rela-
tivt svag spiller på vej mod de 2100
i dansk  rating eller det, der er værre.
Mine 2208 er ret langt fra de 2442 i
1990, og bevægelsen viser en klart
nedadgående tendens. Jeg har da
også taget konsekvensen og meldt
fra til Brønshøjs klubhold, da klub-
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Vinderens startrating 2208, er 3
point færre end vor egen WIM Nina
Høiberg, kan prale med. Spil med
næste gang og udnyt denne genvej
til WGM-titlen. Du vil have gode
chancer – og mon ikke vor pigeglade
DSU-ledelse kan finde et par kroner
til formålet. Ellers må Bent Søren-
sen bidrage af de magre midler,
seniorskakken mishandles med.

De små tapre danskere
Og hvordan gik det så dem? Joh!
Bjørn Brinck-Claussen (vinder af
Senior-DM 2008 – og dermed 5.000
kr. i rejsetilskud) leverede en pragt-

Det var nødvendigt at slå på f6.
13... fxe5!

Fundet på ét sekund af Hvenekilde i
efteranalyserne. Hvorfor så jeg det
så ikke?
14. bxc6 e4 15. cxb7 Lxb7 16. g3! Sf5

17. Sxd4 Db6

Efter 17... cxd3 står Sort bedst. Nu
risikerer Sort, at han ikke får sin of-
ficer igen.
18. Lb5 Tf7

Afværger truslen Ld7. 18... e5 er
bedre med ideen 19. fxe5 Sxd4 20.
Dxd4 Dxb5 21. e6 Da5† og Dc7.
19. Tb1

Det havde Kapengut overset, da han
spillede Db6. Sort spiller nu med en
officer for lidt og har kun rusk til-
bage.
9... e5 20. fxe5 Se3 21. Dd2 Sg4 22.

e6 Tf2 23. Db4

Hvenekildes variant var 23. Dg5
Da5† 24. Kd1 e3 25. Sb3. Og også
23. Dxf2 vinder.
23... Dc7 24. Dc3 De7 25. Le2 Tc8 26.

Db4 Dg5 27. Dxb7 1-0

præstation på 8 point. Samme score
præsterede Sejer Holm! Derefter har
vi Jørgen Jørgensen med 7 point. Ole
Jakobsen, Hvenekilde, Bent Søren-
sen med 6½ point. Placering i nævnte
rækkefølge: 13, 17 (7-17), 35 (26-
54), 55, 58, 81 (55-91).

Mange forhold spiller ind i og
under sådan en turnering: lodtræk-
ning, forløb, farve, forberedelse, held
m.m.m. (ifølge Larsen også spille-
tidspunkt og ventilationsanlæg) – så
en anden måde at vurdere indsatsen

på er f.eks. at se på præstationsrating,
ratinggevinst/-tab) og nyt (uofficielt)
Elo-tal:

Brinck-Claussen 2401 +17 2292
Sejer Holm 2379 +20 2248
J. Jørgensen 2357 +15 2267
Ole Jakobsen 2349 +0 2349
J. Hvenekilde 2311 +20 2188
Bent Sørensen 2215 +05 2177
Eric Brøndum 2171 +07 2125
P.E.N. Olesen 2044 +1 2036
J. Henrichsen 1902 –13 1974
J. Zachariassen 2055 +12 1978
M. Marshall 2038 +19 1927
Peter Nielsen 1933 og 1933!

ben har spillere, der kan gøre det
bedre end jeg, selv om de måske lige
i øjeblikket har lavere rating. Derfor
var det et glædeligt brud i tenden-
sen, at jeg med to superheldige ge-
vinster i de to sidste runder af se-
nior-VM mod stærke spillere kunne
skabe en forbigående opbremsning
af faldet. Resultatet var en meriteren-
de om end ufortjent delt 7. plads.

Runde 10 indbragte en heldig sejr
mod IM Kapengut (Elo 2430).

Bjørn Brinck-Claussen
Danmark (IM 2275)

Albert Kapengut
USA (IM 2430)

Fransk / C17

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3

Fordi Sort har en forkærlighed for
3... Le7
3... Lb4 4. e5 c5 5. a3 La5

Kapengut fortalte efter partiet, at han
havde set, at jeg kun sjældent spiller
3. Sc3, så han regnede med, at jeg
ikke vidste så meget om denne sjæld-
ne variant. Og jeg spiller da også mod
den for første gang og uden nogen
teoretisk ballast.
6. b4 cxd4 7. Sb5 Lc7 8. f4 Sh6 9. Ld3

0-0 10. Sf3 Sc6 11. Sxc7

Det plejer man at vente med, indtil
Sort spiller a6. Jeg var bange for, at
Sort ville spille Lb8.
11... Dxc7 12. Lb2 f6 13. b5?
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Jørgen Hvenekilde – ubesejret indtil

sidste runde
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Op- og nedture

Bent Sørensen
kommenterer:

Der kæmpes hårdt i seniorturne-
ringer. Jørgen Jørgensen mødte i 4.
runde den regerende europamester
GM Tseitlin. Efter 22 træk nåede de
frem til følgende stilling:

Mark Tseitlin
Israel (GM 2437)
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Jørgen Jørgensen
Danmark (2252)

22. Tc1 h4 23. g4 h3 24. Lf1 Th4 25.

Dd1 f5 26. g5 Tg4† 27. Kh1 Th8

Den tredobbelte europamester har en
lille fordel pga. den centrale place-
ring af dronningen, men ellers er det
en meget lukket stilling, hvor det er
svært at se gevinstmulighederne.
Men remis er ikke på tale. Partiet
fortsatte:
28. Le2?
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... VM FOR SENIORER

Her giver Jørgen Sort nogle mulig-
heder med 28... Tg2 29. Txg2 hxg2
30. Kxg2 Dxa2. Nu kan der ske no-
get både i a- og h-linien, men Sort
finder det ikke. Trods tidnøden sat-
ser han voldsomt.
28... Dxa2 29. Ta1 Dd5 30. Lxg4 fxg4

31. Dxg4 Lh5

31... Lf5 var vel et remistræk, så der-
for i stedet Lh5.
32. Dg3 Lf3† 33. Kg1 Kg6 34. Taf1 Kf5

35. Te1 Kg6 36. Tef1 Df5 37. Txf3 exf3

38. Dxf3 Th4 39. Le1 Th8 40. e4 Df8

41. f5†

Tidnøden er overstået, men Hvids
bondehær gør det håbløst for Sort.
Han opgiver dog ikke, før den eks-
tra tid er næsten opbrugt, og stillin-
gen er helt håbløs. Han vil åbenbart
maksimere lidelserne.
41... Kh7 42. Dxh3† Kg8 43. Dg4 Dd8

44. f6 Dxd4† 45. Tf2 Kf8 46. fxe7†

Kxe7 47. Df3 De5 48. Df7† Kd8 49.

Td2† 1-0

Det ser ikke for godt ud. En bonde i
undervægt og bønder på begge fløje.
Det er tabt, men Hvid er for hurtig til
at etablere fribonden, før bønderne
på den anden fløj er placeret korrekt.
44. f5 ? gxf5  45. Kf4 Te2

Jørgen har allerede opnået en lige
stilling.
46. Kxf5 Tf2† 47. Ke6 Txa2 48. Kd7

Ta3 49. Td3 Kg6

Her har Sort fordel, og fortsættelsen
bærer præg af, at begge parter vil
vinde. Remis er ikke på tale.
50. Tg3 a5 51. Td3 Kxg5 52. Kc6 Kf4

53. Kxb6 a4 54. Kxc5 axb3 55. Td8 Ke4

56. Tb8 Kd3 57. Kb4 Ta1 58. Kc5??

De sidste træk har været præcise,
men nu går det galt. Nødvendigt var
58. Td8†  Kc2 59. Th8. Hvid ofrer
tårnet for bonden, og hans egen
bonde er så langt fremme, at den sik-
rer remisen.
58... Kc3 59. Th8 Tc1??

Her angiver Fritz 10 træk, der vin-
der. Den elegante er 59... Ta5† 60.
Kb6 b2 61. Th1 Ta1, men Jørgen
finder kun et remistræk.
60... Kb2??

60... Kc2 sikrede remisen. Der fulgte:
61. Kb4 Tg1 62. Txb3† Kc2 63. Th3

Tb1† 64. Kc5 Tb8 65. Kd6 Td8† 66.

Kc7 Td4 67. c5 1-0

Med lidt held havde de to partier ind-
bragt fuld score, men slutresultatet
var meget retfærdigt, hvis ellers dette
begreb er anvendeligt i skak.

Brøndum er næppe tilfreds, men fik
(foruden de 7) en grusom hævn over
et gammelt ‘spøgelse’*. Poul Erik
levede op til sit tal + 1 – men det vil
tage tid at nå de 2100, hvis ikke ra-
ting-turboen tunes en smule. Jens
kan bebrejde sig selv ‘de 13 skæve’,
med stillinger til ca. 2 point mere.
Stor turnering af Zach, selv om også
han var vel generøs i flere gevinststil-
linger. Trækker for impulsivt. Mi-
chaels indsats var flot, og Peters især.
Sikke en entre på Elo-listen!

Så var der enkeltpræstationer at
glæde sig over. Jørgensens gevinst
mod GM Tseitlin* (EM for seniorer
7 måneder tidligere, men her helt ude
af form på en 72. plads). Oles lyn-
start med 4½ af 5. Burde være 5½ af
6, men GM Gutman nede med offi-
cer fik sine tynde finter ind og kla-
rede en halv. Sejers flotte slutspurt
med 3 point mod IM Loktiev, FM
Ljubarski og Kuindzhy – og Bjørns
omtrent lige så flotte spurt med 2½
point mod Gutkin, IM Kapengut*

og GM Westerinnen. Selv havde jeg
en god turnering. Håbede at kunne
slutte ubesejret, men ‘filmen knæk-
kede’ i sidste runde mod IM Ka-
pengut*.

Vi tør anbefale at bruge tid og
penge på EM og VM – også selv om
der tænkes vel økonomisk. Meget
hyggeligt – og så er der ingen nor-
ske juniorer med! Varm f.eks. op i:

DSU's 2. Senior-DM
(Nedenstående havde været mere
profetisk – og ikke mindre aktuelt –
hvis bladet som planlagt havde bragt
det i januarnummeret. Red.)

�

Nørresundby-seniorer til VM i Bad Zwischenahn, fra venstre Jørgen Jørgensen,

Bent Sørensen og Poul Erik Nørregaard Olesen.

Foto: Peter Nielsen.

Der var feststemning i den danske
lejr, men træerne vokser ikke ind i
himlen. Næste dag skulle Jørgen op
mod Rotstein. Et ratingtal på 2382
garanterede en værdig modstander.
Jørgen kom da også dårligt fra åb-
ningen, men reddede sig dog over i
slutspillet i følgende stilling:

Jørgen Jørgensen
Danmark (2252)
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Efim Rotstein
Tyskland (2382)
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Variantens opfinder

Jørgen Hvenekilde
kommenterer:

Jørgen Hvenekilde
Danmark (2168)

IM Albert Kapengut
USA (IM 2430)

Benoni / A66

1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5

5. cxd5 d6 6. e4 g6

Her betragtes 7. Lb5 som det bedste,
foran de mere rolige 7. Ld3 eller 7.
Sf3 – men (undtagelsesvis) havde vi
gjort et godt og grundigt(?) forar-
bejde (Brøndum, som har et talent
for at forudse modstandernes ond-
skabsfuldheder). Blev mit (taktiske)
remistilbud efter næste træk afslået,
skulle der spilles om et helt point! –
og 1 million på ratingkontoen.
7. f4 Lg7 8. e5!?Sfd7 9. Se4 dxe5 10.

Sd6† Ke7 11. Sxc8† Dxc8 12. Sf3 Te8

13. fxe5 Sxe5 14. Lb5 Sbd7 15. 0-0

Kf8 16. Sxe5 Txe5 17. Lf4 c4!

Den stilling havde vi haft på brættet,
og konkluderet, at jeg selv kunne
herfra! Go’daw, do! Ole skældte ud
bagefter, og Brøndum undskyldte,
at han ikke havde vist mig næste træk
(18. Dd4), som Fritz i øvrigt betrag-
ter som næstbedst (efter 17. Kh1).
En anden detalje, som undslap ana-
lyseholdets opmærksomhed, var, at
jeg spillede mod opfinderen. Kapen-

2.-8. februar 2009 i Næstved!
Seniorskakken vinder frem, næ-

sten overalt – også i Danmark. Trods
ringe bevågenhed fra DSU. ‘Støvle-
trampet fra oldingehæren’ bliver sta-
dig mere hørbart, og opslaget i Skak-
bladet 2008/9 er bestemt et skridt
fremad med pæne pengepræmier og
andet godt som f.eks. betænknings-
tid (med det velanbragte tidstillæg
på 30 sekunder pr. træk).

Alligevel har jeg bad fee1ings
omkring arrangementet, som ikke
virker gennemtænkt. Turneringens
nr. 3 og 4 er, med et tilskud på 2.000
kr. hver, kvalificeret til det danske

1. hold ved EM for seniorer, som
afvikles i Velden am Worthersee,
Østrig fra 5. til 13. april 2009. Bety-
der det, at de (to eller tre) andre på
holdet ikke får støtte – og vil de
acceptere det?

Med lempelige adgangskrav til
deltagerne – rollator, demens, alz-
heimer, åreknuder, amnesi, dårlig
ånde m.m. er ingen hindring. Blot
man er fyldt 60 år, kvinder 50 år,
kan man begynde at spekulere over,
hvem der bliver 3. og 4.

Det afhænger i høj grad af, hvem
der fristes af Næstved og (specielt)
den styrkemæssige spredning, der

med stor sikkerhed garanterer ra-
tingforskelle > 1.000! Det vil man
dæmme op for via et accelereret
Dansk Schweizer-system. Og held
og lykke med det.

Jeg frygter, at der bliver få, og især
få stærke, deltagere i Næstved. Ve-
jen frem mod et stærkt senior-DM er
– efter min mening og som fremlagt
ved sidste delegeretmøde 8-10 mand,
alle-mod-alle, eller en klasse med et
‘bundbræt’ (på f.eks. 2000 i rating).
I begge tilfælde med en klasse un-
der, hvor der (bl.a.) spilles om op-
rykning. Måtte mine bekymringer
vise sig ubegrundede!
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En lille fingerøvelse

Jørgen Hvenekilde
kommenterer:

Eric Brøndum
Danmark (2118)

Willy Rosen
Tyskland (IM 2309)

Dronningindisk / E18

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7

5. Lg2 Le7 6. 0-0 0-0 7. Sc3 Se4 8.

Sxe4 Lxe4 9. Se1 Lxg2 10. Sxg2 c5 11.

dxc5 bxc5 12. b3 d6 13. Lb2 Db6 14.

Sf4 Td8 15. Dd3 Sc6 16. Tfd1 Lf8 17.

De4 a5 18. Tab1 Tab8 19. Lc3 Tb7 20.

Sh5 Dc7?

Næstsidste runde! Træthed?
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21. Sf6† gxf6 22. Dg4† 1-0

gut har skrevet en bog på russisk om
åbningen, hvad han venligt gjorde
opmærksom på under efteranalysen.
Behagelig mand – også at analysere
med.
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 Jeg var altså nu overladt til mig selv
– og brugte god tid på at finde fej-
lene!
18. Lxd7? Dc5† 19. Kh1 Txd5 20. Dg4

f5 21. Le6(?)

Bedre 21. Dh3.
21... fxg4 22. Ld6† Ke8 23. Lf7†(?)

Kd7 24. Lxc5 Txc5 25. Tad1† Kc6 26.

b4 cxb3 27. Lxb3 Tf8 28. Tfe1 Le5 29.

Te4 Tf4 30. Txf4 Lxf4 31. g3 Ld6 32.

Kg2 b5 33. Td4 Tg5 34. Ld1 Kc5 35.

Te4(?)

35. Txg4 var bedste/sidste/utilstræk-
kelige? mulighed).
35... h5 36. Lc2 Td5 37. Te2 g5 38. Lb3

Td3 39. Lc2 Tc3 40. Lg6 h4 41. Tc2

Txc2† 42. Lxc2 hxg3 43. hxg3 Kb4 44.

Lf5 Ka3 45. Le6 a5 46. Kf2 b4 47. Kg2

a4 48. Kf2 Kb2 1-0
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VM-match, Bonn 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts.

Viswanathan Anand, Indien (2468) ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 0 ½ – 6½

Vladimir Kramnik, Rusland (2468) ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ – 4½

Af Peter Heine Nielsen

www. uep-worldchess.com/

VM vundet på brættet
– men sekundanterne gjorde hjemmearbejdet

og havde mange nervepirrende øjeblikke,

før Anand havde sejren i hus.

Redaktøren var meget insisterende,
11 kommenterede VM-partier skal
medfølges af en beretning, og und-
skyldninger som at jeg aldrig satte et
ben i turneringslokalet og ikke læste
en eneste skak-nyhedsartikel i må-
neden op til matchen var uden ef-
fekt. Så dette må alt andet lige blive
en beretning set fra det hjørne af
Hilton-hotellet i Bonn, hvor vi bo-
ede. Et glimrende hjørne med udsigt
over Rhinen og pæne værelser.

Jeg ankom knap en uge før mat-
chen skulle starte, præcist samtidig
med Kramnik, som da han opdagede,

at vi steg af samme tog, hilste pænt
og venligt og ud over at virke fit og
slankere end sidst, jeg så ham, også
gav et selvtillidsfuldt indtryk. Der-
efter så jeg ham for øvrigt først igen
til den afsluttende pressekonference,
fraregnet et tilfældigt møde mellem
de to delegationer på en gåtur, og
jeg fornemmede en klar stemnings-
forskel fra turneringer, jeg tidligere
selv har deltaget eller sekunderet i.
Social omgang med modstandere,
presse, arrangører og lignende var
ikke eksisterende. Dette var alvor.
Resten af vores hold ankom samme

dag som jeg, og selv om vi unægte-
lig havde set rigeligt til hinanden i
månderne op til matchen – trænin-
gen havde stået intenst på siden juni
og endda med et par enkelte sessio-
ner før – var der en vis gensynsglæde
blandet med en enorm spænding,
fordi det man havde set frem til så
længe, nu snart skulle i gang.

Godt samarbejde
Ser man Kramniks DVD eller læser
hans sekundanters beretninger, får
man indtryk af stærk styring og af
analyser opdelt i sektorer med vand-

Peter Heine Nielsen Surya Ganguly Radek Wojtaszek Rustam Kasimdzhanov

Anands sekundant-team

VM-parti 1-5: Skakbladet nr. 9, 2008
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tætte skotter imellem. Forsigtigt
grænsende til det paranoide. Histo-
risk sikkert ganske berettiget, Ka-
sparovs bog om matcherne mod Kar-
pov giver eksempler på spionage,
men det var ikke en problemstilling,
vi bekymrede os om, og vi kunne
måske nok ligne et noget kaotisk
hold, der arbejdede på lidt af hvert,
og hvad det havde lyst til. Men med
en glimrende holdånd, og selv om
det nok var første gang for os alle,
Anand undtaget, at vi arbejdede sam-
men så mange, var det ganske vel-
fungerende.

At få individualister, som skak-
spillere oftest er, til at arbejde sam-
men, er ingen given ting, men det
fungerede godt og var for mig en
spændende ny oplevelse. Men natur-
ligvis, især som matchen kom i gang,
kom der meget klart fokus på de
varianter, der rent faktisk blev spil-
let, og set over hele matchen lykke-
des vi ganske godt med at gætte
åbningsvalgene, i hvert fald inden
3. og 5. parti, som var meget af-
gørende for matchen.

Sære sovevaner
I gang kom matchen, og i starten
fulgte vi sekundanter partierne sam-
men, men hurtig fandt alle ind i en
rytme, hvor selve partiet blev brugt
til, om ikke søvn – og i hvert fald jeg
kunne ikke falde i søvn under partiet
– så afslapning. Det er på det tids-
punkt, det passer bedst ganske en-
kelt. Man ved endnu ikke, om ens
mand har vundet eller tabt, og takti-
ske overvejelser er først reelt mulige
efter partiet er slut. Men vi samledes
naturligvis i de kritiske faser og
fulgte partiet sammen.

Da 3. parti blev dramatisk, erin-
drer jeg stadig de mange spændende
og nervøse øjeblikke i tidnødsfasen.
På sin vis underligt, at vi så alt fra
arbejdsværelset, og på en pressekon-
ference blev Anand endda spurgt,
om han havde givet os udgangs-
forbud! Som altid svarede han knas-
tørt og kedeligt, at viste vi interesse
for at se partierne, ville han overveje
det.

Man får ikke et retvisende billede
af Anand ved at se ham på pressekon-

ferencerne, men jeg vil tro, han gan-
ske enkelt havde besluttet ikke på
nogen måde at lade sig lokke til dis-
kussioner og lignende, som ofte har
forstyrret fokus i VM-matcher. Ty-
pisk fik journalister besvaret spørgs-
mål med en variant! Det kan måske
virke farveløst, men som spiller tror
jeg, man kan lære en del af hans ap-
proach. Hvis man er påvirkelig af
ydre omstændigheder, er det enkle-
ste blot at lade være med at læse ska-
knyheder, når turneringen står på, og
ikke lade sig lokke af journalister og
modstandere, der er bagud.

Intense analyser
Som matchen skred frem fandt vi
vores faste rutiner. Vi har gået den
samme tur mange gange, og de re-
stauranter, vi brugte, kan tælles på 1
hånd. Arbejdsmæssigt var der ikke
nogen klar rytme. Før 3. og 5. parti
var det intenst og nervøst, Sort ba-
lancerer på kanten af afgrunden, og
som man kan se af Bent Larsens ana-
lyser i dette nummer havde Hvid i
høj grad sine muligheder. Kramniks

VM-fotos: Cathy Rogers.

11. VM-parti – Anand tæt på matchsejren over Kramnik.
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lede jeg skak, fordi det var sjovt, og
vandt en tæt omkamp og mit første
DM.

Da først 11. parti var i gang, og
Anand begyndte at finde præcise
angrebstræk mod Kramniks konge,
var der intet der mindede om den
nervøsitet, han taler om i interviews.
Da så man verdensmesteren forsvare
sin titel i sit element. Siciliansk er
ikke stedet, hvor Kramnik kan mat-
che ham.

Det store øjeblik
Vores plan var, at vi ville tage til
spillestedet, når partiet så godt ud,
men hvornår gør det det? Jeg lå i
hvert fald i min seng og halvsov, da
jeg pludselig opdagede, de havde
taget remis! Og måtte endda vække
et par af de andre sekundanter! Man
fornemmede en enorm glæde, men
skakspillere er ikke just kendt for
jubelscener, så vi nøjedes med at
opgradere vores tøjstil og kaste os
ind i en taxa for så at sidde fast i
myldretidstrafikken, mens Anand fik
overrakt sit trofæ.

Vi nåede pressemødet og at lyk-
ønske en meget glad og lettet ver-
densmester inden. Som altid var det
Kramnik, der sagde mest, og igen
og igen pointerede, at han ikke ag-
tede at gå på pension, mens Anand
mere så ud til blot at nyde øjeblikket
og en pressekonference efter en VM-
sejr, der ikke som de to forrige var
præget af, at folk ville diskutere, om
han nu var den reelle verdensmester.

Festen blev flyttet til en indisk re-
staurant, hvor kokken gik langt ud
over menuen og diskede op med syd-
indiske specialitet til overflod. Se-
nere flyttede festen tilbage til hotel-
let, men lignede nu mere en flok
glade, men trætte mennesker, der alle
faldt i søvn, end en sportsfest.

Dagen derefter gik turen hjem-
over, for mit vedkommende mod
Næstved hvor jeg netop nåede at
spille for Helsinge i XtraCon-Skak-
ligaen. Alle sekundanterne mødtes
igen ved skak-OL ugen efter, Anand
fik en velfortjent ferie efter så frem-
ragende at have underholdt en hel
verdens skakpublikum og forsvaret
sin titel.

påstande om, at Anand vandt mat-
chen på bedre forberedelse, men de
spillemæssigt var lige, mener jeg er
noget sludder. Anand var skakmæs-
sigt overlegen i 3. og 5. parti f.eks.
Stillingen var kompleks, og han
kendte den bedre, men objektivt hav-
de Hvid masser af chancer. Den ud-
lægning, at Anand gamblede på, at
han kunne spille bedre end Kramnik
i meget risikabelt farvand, er for mig
at se mere retvisende.

Efter 6. parti og den pludseligt så
store føring slappede vi alle nok ube-
vidst af, også fordi åbningerne på det
tidspunkt gik godt, og vi vel havde
en følelse af kontrol. Den illusion
bristede efter et par dage, og slut-
fasen af matchen var igen hektisk.

Også de emotinelle udsving un-
der partierne husker man bagefter.
I 9. parti var stemningen ikke god,
da vi med al tydelighed ikke havde
gjort forberedelsesarbejdet godt nok,
reelt var Anand nede med en bonde
for tvivlsom kompensation, og så på
et tidspunkt i matchen, hvor to re-
miser med Hvid var nok! Taktisk
elendigt, men han kæmpede godt,
og da forsvarsarbejdet endelig skulle
krones med 35. Lxf5!, fandt han det
ikke. Men Kramnik fejlede også, og
Anand fik den ønskede remis.

10. parti gik ikke godt, og man
kan læse i interviews med Anand, at
tanken om, at han nu skulle vente to
dage var ulidelig. Jeg havde det i
grunden på samme måde, men set i
bagklogskabens klare lys tror jeg
bestemt, en hviledag er ideel for en
spiller, der netop har tabt og gerne
vil have det overstået.

Jeg husker selv min match mod
Henrik Danielsen i 1992, hvor han
bagude 2-0 formåede at vinde de to
følgende partier og fremtvinge om-
kamp. Arrangørerne foreslog, at når
nu stedet var fyldt med publikum,
kunne vi så ikke tage omkampen
med det samme? Jeg var glad for
ideen, orkede ikke presset mere, men
Henrik Danielsen bad dem fuldt kor-
rekt – og tak for det – holde sig til
det annoncerede program. Med stor
hjælp fra min familie fik jeg samlet
mig efter nederlagene, og da omkam-
pen startede tre timer senere, spil-

6. VM-parti

Viswanathan Anand (2783)

Vladimir Kramnik (2772)

Nimzoindisk / E34

Foran med to point og med hvid i de
næste to partier var et af spørgsmå-
lene, om det var vigtigst at konsoli-
dere eller forsøge at udbygge for-
springet, mens Kramnik stadig var
rystet. Et kontrolleret pres plejer at
være standardsvaret, og den slags
bliver oftest mere kontrolleret end et
pres.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3

Tilbage til nimzoindisk. 4. parti vi-
ste, at Anand ikke følte sig hjemme
i de tekniske stillinger fra klassisk
dronninggambit.
3... Lb4 4. Dc2

Men trods alt ikke det risikable 4. f3
som i 2. parti, men derimod det so-
lide 4. Dc2, som har været Kram-
niks yndlingsvariant længe, men
som han har holdt pause fra de sene-
ste år. Om det betød, han havde op-
givet det som Hvid, eller ventede på
en stor begivenhed som denne til at
relancere den, var svært at vurdere.
4... d5 5. cxd5 Dxd5

Lidt provokerende, men Kramnik
svarer igen ved selv at spille Anands
yndlingsforsvar mod hans egen ynd-
lingsvariant! Hvis ikke farverne var
byttet om, ville denne stilling være
ekstremt forudsigelig før matchen!
6. Sf3 Df5 7. Db3!?

Mere ambitiøst end 7. Dxf5, som
aldrig har stillet Sort over for alvor-
lige problemer.
7... Sc6

Anand spillede selv 7... c5 mod
Eljanov i Wijk aan Zee tidligere på
året. 8. a3 La5 9. Dc4 Lxc3† 10.
Dxc3 Sbd7 11. g4!? satte Anand
under et vist pres og var en af grun-
dene til, at vi begyndte at kigge i
denne retning.
8. Ld2 0-0 9. h3!?

En decideret nyhed, i modsætning
til f.eks. 14...Lb7 i 3. parti, som havde
været spillet før, blot på lavere ni-
veau. Men dette system i nimzo-
indisk er af nyere dato og markant
mindre udforsket, hvorfor der sta-
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dig er helt ubetrådte stier. Ideen er at
genere Sorts aktive, men også ud-
satte dronning. Af og til spiller Hvid
på løberparret, af og til på harmo-
nisk udvikling med Lg2 og 0-0, og
håber så, at fremrykningen på konge-
fløjen har vundet terræn uden at
svække for meget.
9... b6

Spillet efter knap et kvarter. Kram-
nik var tydeligvis træt af at blive
overrasket i åbningen og vælger en
praktisk løsning hurtigt fremfor at
forsøge at sætte sig dybt ind i stillin-
gen. Trækket er provokerende, da
Hvid er tæt på at komme først i h1-
a8 diagonalen, og man kunne tro, at
Hvid havde en eller anden gendri-
velse, men Anand fandt intet.
10. g4 Da5
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11. Tc1

Efter 11. e4?! Td8 når Sort at genere

Hvids centrum i tide. Vil man for-
søge at gendrive Sorts spil, er 11.
g5!? derimod vejen, men Anand
kunne ikke se noget klart efter 11...
Se8!? Måske en fejlvurdering, for
Hvid beholder et vist pres efter 11...
Sd5? 12. e4 Sxc3 13. bxc3 Le7 14.
Lb5 Lb7 15. a4 og Sorts dronning er
fanget på a5. Efter 12. e4 La6 13.
Tc1 Lxf1 14. Kxf1 Sd6 15. Kg2 har
Sort fortsat problemer i c-linjen .
11... Lb7 12. a3 Lxc3 13. Lxc3 Dd5 14.

Dxd5 Sxd5 15. Ld2

Slutspillet ser umiddelbart lovende
ud for Hvid, men der er også fakto-
rer til Sorts fordel. Fremstødet f7-f5
kan af og til give modspil, men vig-
tigere er, at Sort når at genere i a8-h1
diagonalen og tvinger Hvid til at
stille sig klodset op.
15... Sf6 16. Tg1!?

Igen undlader Anand fremstødet
med g-bonden. Måske et udtryk for,
at han trods alt er forsigtigt indstil-
let, men så meget svækker fremstø-
det nu ikke, synes jeg. Efter 16. g5!?
Se4 17. Lf4 beholder Hvid løber-
parret og truer med Lg2 samt kort
rokade og står efter mening lovende.
16... Tac8 17. Lg2 Se7

Kramnik nævnte, at han overvejede
17... La8, men trods alt besluttede
sig for, at det så for underligt ud. 18.
e3 fulgt af Ke2 for at udnytte, at Sort
ikke længere har La6† giver god

mening, og Sort har endnu ikke løst
sine problemer.
18. Lb4 c5?!

Trækket blev kritiseret på pressekon-
ferencen, og Kramnik forsvarede sig
med, at alternativet var at stå lidt
dårligere gennem resten af partiet.
Interessant, for Kramnik har vel i
grunden det image, at han er umulig
at slå i lidt tekniske stillinger, men
selvtilliden til at forsvare sådanne er
åbenbart ikke helt så stor. 18... Tfe8
19. Lxe7 Txe7 20. Se5, og Sort skal
vælge mellem en hvid springer på
c6, eller med fremstødet c5 at tillade
dxc5 med bedre hvid bondestruktur
til følge.
19. dxc5
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19... Tfd8?

19... bxc5! 20. Lxc5 (20. Txc5 Se4!
er den taktiske pointe. Kan Hvid ikke
længere rokere, har Sort her mere end
tilstrækkeligt modspil mod den hvi-
de konge) 20... Se4 21. b4 Sxc5 22.
bxc5 Lxf3! har jeg ikke set nævnt af
de mange kommentatorer. Er ellers
Rybkas forslag, og jeg ser ikke no-
get effektivt imod det. F.eks. 23.
Lxf3 Tc7 24. Kd2 Tfc8 25. Tc3 Txc5
26. Txc5 Txc5 27. Tb1 g6 28. Tb7
Sc8, og selv om Hvid naturligvis må
stå bedst, virker det som om, man
med Kg7 + Ta5 + Sd6 langsomt, men
sikkert befrier sig.
20. Se5 Lxg2 21. Txg2 bxc5 22. Txc5

Se4 23. Txc8 Txc8 24. Sd3

Nu har Hvid ganske enkelt en bonde
mere, og selv om Sort har et vist ini-
tiativ, er det af den slags, der for-
svinder ved godt hvidt forsvar.
24... Sd5 25. Ld2 Tc2 26. Lc1 f5

26... Sc5 27. Kd1 Sxd3 28. exd3 Tc7
29. g5 fulgt af Tg4 burde ikke volde

�

�

Smil og håndtryk – VM-matchen var intens, men også præget af god sportsånd.
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brugt som et forsøg på at neutrali-
sere Hvids åbningsfordel, så Kram-
nik ville åbenbart stabilisere sig ef-
ter to nederlag i træk og anså endnu
ikke situationen for så kritisk, at
skarpt spil på gevinst med Sort var
påkrævet.
6. e3

Ment som en overraskelse. Anands
sekundanter har med Hvid stort set
kun erfaring med 6. Se5.
6... e6 7. Lxc4 Lb4 8. 0-0 Sbd7 9. De2

Lg6 10. e4 0-0 11. Ld3 Lh5 12. e5 Sd5

13. Sxd5 cxd5 14. De3 Te8 15. Se1
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15... Lg6!?

Mod Topalov spillede Kramnik i et
af hurtigskak-omkamppartierne her
15... Tc8. Som Bareev så rigtigt skri-
ver i New in Chess, er 16 Lxh7† det
kritiske svar.
16. Lxg6 hxg6 17. Sd3 Db6 18. Sxb4

Dxb4 19. b3 Tac8 20. La3 Dc3 21. Tac1

Dxe3

Hertil spillede begge hurtigt, men nu
begyndte Anand at tænke! Årsagen
lå lige for, Kramnik havde tilbudt
remis. Absolut ikke noget dårligt
resultat for Anand, men i hvert fald i
matcher bør man have i tankerne, at
hvis ens modstander mener, et resul-
tat er godt for ham, må det logisk
betyde, at han vurderer det som dår-
ligt for dig. Derudover har Hvid et
risikofrit pres, så Anand spiller vi-
dere.
22. fxe3 f6 23. Ld6

Vi troede, at Hvid havde gevinst-
chancer her, om end Sort naturligvis
bør holde ved korrekt spil.
23... g5

Ser logisk ud. Terræn, og Sorts kon-
ge kommer til g5, men Bareev peger

på, at g5 er svag, hvorfor Kramnik
nok hellere skulle have udført sin
plan i partifortsættelsen uden denne
svækkelse.
24. h3 Kf7 25. Kf2 Kg6 26. Ke2 fxe5

27. dxe5 b6!

Det haster. Når Hvid Kd3 samt e4,
kommer Sort i alvorlige problemer.
28. b4 Tc4

Rost, men det afhænger af detaljen i
træk 33.
29. Txc4 dxc4 30. Tc1 Tc8 31. g4 a5

32. b5 c3

Pointen bag Sorts spil, han frem-
tvinger nu en uindtagelig fæstning.
Eller gør han?
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33. Tc2?

33. Kd1!? som påpeget af L’Ami er
Hvids bedste chance.
a) 33... c2†? 34. Txc2 Txc2 35. Kxc2
Kf7 36. Kd3 Kg6 37. Kd4 Kf7 38.
e4 Kg6 39. La3 Kf7 40. Lc1 Kg6

de store tekniske problemer, om end
Sort med springeren på d5 har en
slags modspil.
27. Kd1 Tc8 28. f3 Sd6 29. Ke1 a5 30.

e3 e5

Med Anand i moderat tidnød forsø-
ger Kramnik at komplicere. Bedre
var nok at spille a4 og forsøge at
holde stillingen, men Hvid bør vinde
stille og roligt, så Kramniks beslut-
ning er logisk ud fra en praktisk syns-
vinkel.
31. gxf5 e4 32. fxe4 Sxe4 33. Ld2 a4

33... Tc2 34. Te2 Sxd2 35. Kd1! vin-
der enklest, men havde Anand vir-
kelig set det? Hvis ikke, burde Kram-
nik nok søge sine chancer her.
34. Sf2 Sd6 35. Tg4 Sc4

35... Sxf5 36. Txa4 Sfxe3 37. Lxe3
Sxe3 38. Te4 Sc4 39. Sd3 må vinde
nemt for Hvid.
36. e4 Sf6 37. Tg3 Sxb2 38. e5 Sd5

39. f6 Kf7 40. Se4 Sc4 41. fxg7 Kg8
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42. Td3

Eneste træk, der vinder direkte, og
først her sænkede der sig en vis ro i
lejren. Nu var det unægteligt svært
at bevare pessimismen.
42... Sdb6 43. Lh6 Sxe5 44. Sf6† Kf7

45. Tc3 Txc3 46. g8D† Kxf6 47. Lg7†

1-0

7. VM-parti

Viswanathan Anand (2783)

Vladimir Kramnik (2772)

Slavisk / D19

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4

5. a4 Lf5

Slavisk, Kramniks hovedvåben i
matchen mod Topalov. Dengang

�

�
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81-årige Campomanes, som bl.a. arrangerede

VM-matchen Karpov - Korchnoi i 1978

repræsenterede FIDE i Bonn.
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41. Le3 Sc5 42. Kc4 Sd7 43. Kc3 er
en modelvariant til, hvordan Hvid
vinder dette slutspil. Sort er nu i træk-
tvang, og her ses grunden til Bareevs
kritik af Sorts 23. træk.
b) 33... Kf7 34. Kc2
b1) 34... Sc5? 35. Tf1† er pointen,
nu taber: 35... Kg6 36. Tf8 Txf8 37.
Lxf8 Sxa4 38. Le7!, hvorefter Sort
formentlig kun har valget mellem
forskellige tabte slutspil.
b2) 34... Ke8!? er blevet nævnt som
bedste chance, og jeg ser heller ikke
nogen klar gevinst for Hvid.
b2a) 35. Tf1!? Tc4 36. Ta1! Ideen er
at spille på træktvang.
b2a1) 36... Tc8 37. Ta3 Tc4 38. Txc3
Txa4 39. Tc8† Kf7 40. Tc7 bør vinde
for Hvid.
b2a2) 36... Sc5! 37. Lxc5 Txc5 38.
Td1 Txe5 39. Td6 Txe3 sikrer for-
mentlig Sort tilstrækkeligt modspil i
tide.
b2a3) 36... Kd8!? er måske endnu
bedre, og igen er det uklart, hvordan
Hvid kommer videre. 37. Ta3 Te4
38. Txc3 Txa4 39. Tc7 ligner bedste
gevinstchance.
b2b) 35. Ta1 Tc4 36. Kd3 Tc8, og
jeg ser ikke, hvordan Hvid får det
ønskede springer-mod-løber slutspil.
37. e4 c2 38. Tc1 Sc5†! forcerer
samme slutspil som i partiet.
33... Kf7 34. Kd3 Sc5† 35. Lxc5 Txc5

36. Txc3 Txc3†

Computerne påstår klar Hvid ge-
vinst, men mennesket ser hurtigt, at
Hvid aldrig kan bryde igennem.
Remis! ½-½

8. VM-parti

Vladimir Kramnik (2772)

Viswanathan Anand (2783)

Modtaget dronninggambit / D39

1. d4 Sf6

Også Anand benyttede halvvejs-
mærket til at skifte åbning med sort.
Den skarpe, men risikable meraner-
variant havde gjort sit, og nu skulle
føringen forsvares i mål med solidt
spil. En oplagt, men som matchen
forløb, måske fejlagtig beslutning.
2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3

Kramnik fravælger sit hovedvåben
de sidste år, 4. g3. Naturligvis måtte
han forvente, at vi havde forberedt
os grundigt på katalansk, og desuden
havde han måske det håb, at Anand
med 4... c6 alligevel ville give ham
chancen for revanche i en meraner?
4... dxc4

Nordres Per Holst mailede mig un-
der partiet, at den havde han set kom-
me. Jeg havde brugt trækket som
remisvåben mod Goldin ved det VM,
hvor jeg i 2. runde tabte til Anand.
Selv om der ikke er dybere sammen-
hæng, end at varianten er et forsøg
på at forcere remis, er det godt
spottet. Mere umulige at forudsige
er vi åbenbart heller ikke. Kramnik
var naturligvis ikke uforberedt, bl.a.
har Anand spillet varianten tre gange
før mod netop Kramnik.
5. e4 Lb4 6. Lg5 c5 7. Lxc4

Kramnik brugte et par minutter her.
Formentlig valgte han mellem parti-
trækket og 7. e5, selv om der på det
seneste har været hvid succes i slut-
spillene efter 7. dxc5. Men i et parti,
som absolut skulle vindes, må det
være svært at nøjes med så lidt.
7... cxd4 8. Sxd4 Da5

Anand har tidligere spillet 8... Ld7
og senest 8... Lxc3 mod Kramnik.
9. Lb5†

9. Ld2 er den anden hovedvariant,
9... Ld7 10. Lxf6 Lxb5!?

Nyt. Tidligere spillede Sort 10... gxf6
11. 0-0 Lxc3 12. Lxd7† Sxd7 13
bxc3, hvilket faktisk ville give
trækomstilling til netop et af de tid-
ligere partier mellem Kramnik og
Anand.
11. Sdxb5

11. Sb3 fulgt af 12. Lxg7 er mere
ambitiøst, men Kramnik tager mod-
sat 3. og 5. parti en mere praktisk
beslutning, og går ikke efter det prin-
cipielle.
11... gxf6 12. 0-0 Sc6 13. a3 Lxc3 14.

Sxc3 Tg8

Bareev skriver, at Sort nemt bør hol-
de slutspillet efter 14... Td8 15. Db3
Db6 16. Dxb6 axb6. Med match-
stillingen in mente må det have væ-
ret en fristende mulighed for Anand,
men svækkelserne på begge fløje

gør, at Sort ikke bare kan bytte alt af.
Satser han dog i stedet på aktivt
modspil, har Bareev utvivlsomt ret.
15. f4!

Ambitiøst og godt. Umiddelbart vir-
ker Sorts stilling supersolid, men
dobbeltbonden samt kongens place-
ring volder problemer. Omplacering
til h8 eller c8 ville give sikerhed, men
det er svært at arrangere. Kunne Sort
f.eks. nu rokere langt, var alt ok, men
det lader sig ikke gøre.
15... Td8 16. De1 Db6† 17. Tf2

Umiddelbart ser Hvids spil klodset
ud, men der er stort potentiale. Får
han spillet Kh1 og f5, bliver proble-
merne i den sorte stilling tydelige.
17... Td3?!

Computerne er begejstrede for ma-
nøvren Sd4-b3, og umiddelbart gi-
ver det god mening. Sort synes at
kunne skabe modspil i tide.
18. De2 Dd4 19. Te1 a6
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20. Kh1

20. Sa4!? er nævnt af alle som en
forstærkning af det hvide spil. Ikke
uden grund, og computerne blinker
også lystigt hvid fordel. Sorts bed-
ste og formentlig tilstrækkelige for-
svar er det mærkværdige 20... Th3
(pointen er 20... Tb3 21. Sc3!, og nu
er Sorts tårn totalt deplaceret!) 21.
Kh1 Td3!, og det udækkede tårn på
f2 hindrer Hvid i at spille Sc5.
20... Kf8 21. Tef1 Tg6

Under partiet foretrak jeg 21... Kg7,
f.eks. 22. f5 exf5! 23. Txf5 Td2 24.
De1 Kh8 25. T1f2 (25. T1f2 lader til
at give Sort modspil i tide).
22. g3 Kg7

22... f5!? her eller i 24. træk ser stærkt
ud. Bytter Hvid på f5, kommer Sort

�
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til modspil med Te8, og svækkelsen
af f5 er ikke til at udnytte.
23. Td1 Txd1† 24. Sxd1 Kh8 25. Sc3

Tg8 26. Kg2 Td8 27. Dh5 Kg7!

Solidt. Kongen dækker svækkelser-
ne, og Sort har tilstrækkelig aktivi-
tet i d-linjen.
28. Dg4† Kh8 29. Dh5 Kg7 30. Dg4†

Kh8 31. Dh4 Kg7 32. e5 f5 33. Df6†

Kg8 34. Dg5† Kh8 35. Df6† Kg8
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36. Te2

36. h4 De3 37. h5 h6! og pludselig
vinder Sort! Han gemmer sin konge
på h7, og modspillet når frem i tide.
F.eks. 38. Dxh6 Td2 39. Txd2
Dxd2† 40. Kf1 Sxe5 41. Dg5† Kh7
42. Df6 Dc1† 43. Kg2 Dxb2† 44.
Kh3 Dh2†!!

36... Dc4 37. Dg5† Kh8 38. Df6† Kg8

39. Dg5†

Den islandske stormester Stein-
grimsson, der bor i Bonn, prøvede
på pressemødet at overbevise Kram-
nik om, at han burde spille på ge-
vinst her, men Kramnik var ikke
enig, 39. h4 Td3 40. Tf2 Dd4 41. h5
Td2 giver Sort modspil i tide.
39... Kh8 ½-½

Anand var nu meget tæt på. Kram-
nik var nødt til at vinde et parti med
sort, noget han ikke havde gjort si-
den matchen mod Topalov, en pe-
riode på over to år.

9. VM-parti

Viswanthan Anand (2783)

Vladimir Kramnik (2772)

Dronninggambit / D43

1. d4 d5 2. c4 e6

At Kramnik mener sit gevinstforsøg
alvorligt ses tydeligt. Han spiller nor-
malt helst semislavisk via 2... c6, men
vil ikke tillade afbytningsvarianten i
slavisk! Et trækfølge-trick, man ofte
ser højereratede bruge som Sort.
3. Sf3 Sf6 4. Sc3 c6 5. Lg5

Set i bakspejlet sikkert dumdristigt,
men det er fristende at forsøge at af-
slutte matchen med stil.
5... h6 6. Lh4 dxc4 7. e4 g5 8. Lg3 b5

9. Le2 Lb7 10. Dc2?!

10. 0-0 eller 10. h4 er de populære
træk.
10... Sbd7 11. Td1 Lb4!?

Kramnik sagde efter partiet, at han
igen blev overrasket i åbningen og
derfor gjorde meget ud af at finde et
træk, der kunne overraske tilbage,
bare for at undgå de forberedelser,
Anand måtte have efter den officielle
gendrivelse af Hvids opstilling, 11...
Sh5. Måske 11... Lb4 var inspira-
tion ved brættet, men ved OL, under
en måned senere spillede Kramnk
efter 10. 0-0 Sbd7 11. Se5 Lb4!?
mod Miton, og stod hurtigt lidt bedre
med sort. Mit tip er, at det var forbe-
redelse til matchen, og inspirationen
kom derfra.
12. Se5 De7 13. 0-0 Sxe5 14. Lxe5 0-0
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Åbningen har været en succes for
Sort. Han fører med en bonde, og
Hvids kompensation er ikke over-
vældende. Der er svækkelser på kon-
gefløjen, men disse er ikke nemme
at angribe. Man kunne forsøge 15.
h4, men det virker suspekt, og det
direkte 15. f4 Sd7! imponerer ej hel-
ler. Sekundantholdet var ikke stolte
af situationen, men Anand tænkte
heldigvis konstruktivt og fandt en
god praktisk chance.
15. Lxf6! Dxf6 16. f4 Dg7 17. e5 c5!

Kraftfuldt spillet. Får Hvid tiden, er
der masser af kompensation, men nu
undermineres centrum, før Hvid
kommer rigtig i gang.
18. Sxb5 cxd4 19. Dxc4

19. Lf3 Lxf3 20. Txf3 Tac8 21. Sxd4
Tfd8 er en af pointerne og overra-
skende godt for Sort. Mærkeligt at
Sorts dronning og ikke løber er pla-
ceret på g7, men det virker. Hvids
centrum kollapser.
19... a5! 20. Kh1 Tac8 21. Dxd4 gxf4?!

21... Lc5 er formentlig bedre og fast-
holder sort fordel.
22. Lf3 La6 23.a4?

23. Db6 Lxb5 24. Dxb5 Tc5 25.
Da4! Txe5 26. a3 fulgt af Dxf4 vin-
der bonden tilbage med acceptabelt
spil. Bareev hævder, at det fører til
remis, hvilket vel er rimeligt, om end
Sort vel beholder minimale chancer.
23... Tc5 24. Dxf4 Txe5 25. b3 Lxb5 26.

axb5 Txb5 27. Le4 Lc3 28. Lc2

Noget er gået galt, og Anand satser
på hårdnakket forsvar. Ideen er at
opbygge en fæstning på de hvide
felter, og at påstå, at Sort ikke kan
gøre fremskridt.
28... Le5 29. Df2 Lb8 30. Df3 Tc5 31.

100 år
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Ld3 Tc3 32. g3 Kh8 33. Db7 f5 34. Db6

De5

Efter det centraliserende 34... Le5!
står Hvid stadig over for store pro-
blemer, da han ikke kan slå nogen af
Sorts bønder pga. Db7†.
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35. Db7?

Medførte et dybt suk samt nervøse
minutter i sekundantlejren. Compu-
teren blinkede nemlig glad 35. Lxf5!,
der omgående forcerer remis. 35...
exf5 (idet 35... Txf5? 36. Txf5 exf5
37. Dxh6† vinder for Hvid) 36.
Dxh6† Kg8 37. Dg5† Dg7 38. Txf5
Txf5 39. Dxf5 Db7† 40.Td5! er den
meget vigtige pointe, hvorefter Hvid

har remis. En svær variant, og ingen
af spillerne nævnte den på presse-
mødet efter partiet.
35... Dc7?

35... Tg8 giver næsten afgørende
fordel, men Kramnik sagde efter
partiet, at han her overvejde 35...
f4??, der ville have afsluttet matchen
omgående efter 36. Dh7 mat!, og at
han derfor valgte at bytte dronnin-
gerne for at undgå den slags proble-
mer. Medvirkende til beslutningen
er nok, at han overså netop Dh7 mat
i en tidligere match i Bonn, mod
Fritz.
36. Dxc7 Lxc7 37. Lc4 Te8 38. Td7 a4

Eneste chance, Anand brugte det
meste af sine få resterende minutter,
og selv om computerne foretrækker
39. Ta1! med omgående remis, fej-
ler hans løsning absolut intet.
39. Txc7 axb3 40. Tf2! Tb8 41. Tb2 h5!?

41... Tc2 42. Txc2 bxc2 43. Lxe6
Tb1† 44. Kg2 c1D 45. Txc1 Txc1
46. Lxf5 er enkelt remis. Kramnik
forsøger at finde ressourcer, men
meget er der ikke.
42. Kg2 h4 43. Tc6

43. gxh4 Ta8! var Kramniks fælde.
Det vinder ikke, men det er godt fun-
det på. Truslen er 44... Ta2.
43... hxg3 44. hxg3 Tg8 45. Txe6 Txc4

½-½

6-3. Alt, hvad Anand behøvede, var
en remis i et af de tre sidste partier.
En nærmest umulig situation for
Kramnik, men på pressemødet gjor-
de han meget ud af at sige, at mat-
chen absolut ikke var ovre. Om han
selv troede på det, er svært at sige,
men det var en meget determineret
Kramnik, man så til matchens 10.
parti.

10. VM-parti

Vladimir Kramnik (2772)

Viswanathan Anand (2783)

Nimzoindisk / E21

Man fornemmede en ekstremt moti-
veret Kramnik. Ikke kun VM-titlen,
men også hans ære stod på spil. Det
var ham magtpåliggende at forlade
matchen med i hvert fald én positiv
oplevelse og helt grundlæggende at
vise, at også han er en meget stærk
skakspiller.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3

Trods alt en overraskelse, Kramnik
har de seneste år haft kæmpesucces
med katalansk, men som han poin-
terede på flere af pressemøderne, var
han træt af at overlade det til Anand
at overraske i åbningen.
3... Lb4 4. Sf3

Denne variant har Kramnik kun spil-
let én gang tidligere, netop mod
Anand! Kramnik vandt blindpartiet
i Monaco 2007, men Anand stod fint
undervejs, før han satte en officer i
slag.
4... c5 5. g3 cxd4 6. Sxd4 0-0

Hovedvarianten, i ovennævnte parti
spillede Anand det mere moderne 6...
Se4.
7. Lg2 d5 8. cxd5 Sxd5 9. Db3

Tidligere var 9. Ld2 mest spillet, men
nu sætter Hvid sin lid til teksttrækket.
Med forbavsende stor succes.
9... Da5 10. Ld2 Sc6 11. Sxc6 bxc6 12.

0-0 Lxc3 13. bxc3 La6 14. Tfd1

�

Kramnik kæmpede hårdt for at vende matchen, men her i 8. parti forgæves.
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Jeg har ydet mine bidrag til åbnings-
teorien, men dette træk er eneste ek-
sempel på, at jeg har startet en trend.
Både Kasparov og her Kramnik har
spillet trækket, men første gang var
Nielsen - Emms i Brønshøjs jubilæ-
umsturnering 1995!
14... Dc5!

Emms valgte det direkte og mest
kritiske 14... Tab8, og da 14. Tfd1
var inspiration ved brættet, er det
måske ikke overraskende, at jeg gik
galt i komplikationerne. 15. c4 Dc5
16. cxd5 Txb3 17. axb3 Lxe2, og nu
valgte jeg 18. Tdc1, men tabte efter
18... Dd6. Men senere på året fik jeg
mod Savon i Pardubice open lov at
spille den vindende forbedring 18.
Te1! Efter 18... Lb5 19. dxc6 Lxc6
20. Tac1! kan Sort ikke redde offi-
ceren, da 20... Dd6 besvares med 21.
Lf4, og 20... Dd4 med 21. Le3 cxd5.
En af pointerne med 14. Tfd1 er, at
Hvids løberpar har vist sig vigtigere
end Sorts tårn + bønder efter 14...
Lxe2 15. c4 Lxd1 16. Txd1.
15. e4 Lc4 16. Da4 Sb6 17. Db4 Dh5
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En stilling der har været populær på
det sidste. Der har været almindelig
enighed om, at Sort stod fint, men

Grischuk vandt et godt parti over
Gelfand ved VM i Mexico, og
Cheparinov havde Carlsen i store
problemer ved World Cuppen i
2007.
18. Te1!?

Nyt. Efter 18. Lf4 er det følgende
kendte eksempler:
a) 18... Le2 19. Te1 c5 20. Db3 e5
21. Lc1 Tac8 22. a4 Lc4 23. Db2
Dg6 24. a5 Sd7 25. Td1 Dc6 26.
Lh3 Le6 27. Lxe6 Dxe6 28. Le3 Tc7
29. Da2 Dxa2 30. Txa2 Sf6 31. f3
Tfc8 32. Tb2 Kf8 33. Kf2 Ke7 34.
Lg5 h6 35. Lxf6† Kxf6 36. Td5 var
Grischuk - Gelfand og noget af et
mønsterparti for varianten. Sort er
dømt til total passivitet.
b) 18... c5 19. Da5 e5 20. Le3 Le2
21. Te1 Sc4 22. Da6 Sxe3 23. Txe2
Sxg2 24. Kxg2 Tad8 25. Tae1 Td7
26. Db5 var Cheparinov- Carlsen.
Igen er det skræmmende, med hvor
simple midler Hvid formår at op-
bygge et pres. Nu er Sorts valg mel-
lem at ofre c-bonden (hvilket han
gjorde og holdt remis) eller med pas-
sivt forsvar at dække c5, men Hvid
har de åbne linjer og igen klar for-
del.
18... c5 19. Da5 Tfc8 20. Le3 Le2

En cadeau til Kramniks 18. træk, der
måske ganske ulogisk forlod den
åbne linje, men at undgå at Sort med
Le2 altid kunne genere, når det pas-
ser ham, var af større betydning. 20...
Ld3!? 21. e5 Sc4 22. Da4 Sxe5 23.
Dd1 Dxd1 24. Taxd1 c4 25. Lf4 Sc6

26. Td2 a5 27. Tb2 Ta6 kan virke
som en absurd variant, men Kram-
nik nævner i New in Chess, at dette
var hans forberedelse! Hvorfor han
gladeligt fortæller det, løfter han også
sløret for: Varianten angives nemlig
direkte af computerne som hoved-
varianten, med god kompensation
for den ofrede bonde!
21. Lf4!

Fremragende spillet. Trækket frem-
provokerer det svækkende e6-e5.
21... e5?! 22. Le3
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22... Lg4?

22... Sc4?! 23. Da6 Sxe3 24. Txe2
Sxg2 25. Kxg2 er trøstesløst for Sort,
da Hvid efterhånden sætter sig på de
åbne linjer. Kramnik angiver i New
in Chess at han på 22... f6!? havde
planlagt 23. h3, men også at følgende
faktisk er muligt: 23. Lxc5 Sc4 24.
Db5 Tab8 25. Dd7 Txc5 26. Tab1!
Tb6 27. Lh3, hvorefter Hvid vinder
officeren tilbage, men Sort måske

�

�

�

VM-matchen prægede bybilledet i Bonn – var det noget med en tur med skakcykel...
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holder remis efter 27... Kf8 28. Txb6
axb6 29. Le6 De8 30. Dxe8† Kxe8
31. Txe2 Sd6 32. Te3 Sb5 33. c4
Sd4 med rimelig kompensation.
23. Da6!

Nu derimod stårt Sort forfærdeligt.
Der er intet forsvar mod, at Hvid
rykker frem med a-bonden.
23... f6 24. a4 Df7 25. Lf1! Le6 26.

Tab1

26. Teb1 er formentlig endnu bedre,
forskellen kommer frem i næste note.
26... c4?

26... Tab8 27. a5 Sa4 fighter stadig,
om end Hvid har meget stor fordel.
Nu er det helt slut.
27. a5 Sa4 28. Tb7 De8 29. Dd6
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Anand havde fået nok. Der truer Te7,
bonde-a7 hænger, og springeren er
fanget på a4. Man forstår ham. Et
godt parti af Kramnik, sejrsfesten
måtte udskydes endnu to – meget
nervøse – dage.
1-0

11. VM-parti

Viswanathan Anand (2783)

Vlasimir Kramnik (2772)

Siciliansk / B96

En god beslutning. Formentlig blev
den allerede taget af Anand på vej
hjem til hotellet efter nederlaget i 10.
parti. Kramnik skulle vinde for en-
hver pris, og man måtte forvente, han
ville tage partiet væk fra kendte stier.
Derfor 1. e4, hvor Anand har 20 års
erfaring, ikke 20 dage som med 1.
d4.
1. e4! c5

Svært at forestille sig andet, men

måske alligevel en fejl. Dette er om
noget Anands hjemmebane. En lang
tung variant i spansk, eller andet der
trækker partiet ud og venter på, at
modstanderens nerver spiller ham et
puds, har før været forsøgt med suc-
ces i lignende situationer. Kramnik
vælger den hårde løsning. Skarpest
mulige komplikationer.
2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3

a6 6. Lg5!?

Anand plejer at spille 6. Le3, men
vælger teksttrækket dels for at over-
raske, men også fordi alle hoved-
varianterne forcerer remis, og Kram-
nik derfor tvinges til en suspekt side-
variant.
6... e6 7. f4 Dc7

Kramnik afviger som forventet. Ef-
ter f.eks. 7... Db6 er der flere måder,
hvor Hvid kan forcere remis. Måske
kan man mene, det er pinligt, hvis
Hvid gør den slags, men f.eks. ved
VM i Mexico, viste Anand, at skal
han forcere remis for at sikre sig en
VM-titel, er han villig til at gøre det.
8. Lxf6 gxf6 9. f5 Dc5!?

Begge spillere var nu i ukendt far-
vand. Sjovt nok har Kazimdzhanov
haft denne stilling for nylig med sort,
men det var kombattanterne lykke-
ligt uvidende om! Radjabov -
Grischuk fortsatte 9... Sc6 10. Lc4,
og Sort kom hurtigt i problemer.
10. Dd3 Sc6 11. Sb3 De5 12. 0-0-0
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12... exf5!?

Noget af en beslutning, men jeg er
ikke uden sympati. Får Sort tiden,
kan hans løberpar vokse i styrke, og
ellers risikerer de blot at stå bag Sorts
bønder uden at udrette det store.
Action er altså nu påkrævet fra Hvid,

og netop her ser man det gode ved 1.
e4. Stillingen er ukendt, men stil-
lingstypen er Anands hjemmebane,
og selv om nervepresset må have
været enormt, boltrer han sig som en
fisk i vandet.
13. De3!?

Truer 14. Td5, og på 13... Le6 har
han 14. Db6!
13... Lg7 14. Td5 De7 15. Dg3 Tg8 16.

Df4 fxe4

16... Le6!? 17. Td1 fxe4 18. Sxe4
Kf8 19. Sxd6 Lg4 giver trækom-
stilling til varianten i næste note.
17. Sxe4 f5?
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17... Le6 18. Sxd6† Kf8 19. Td1
(efter 19. Td2 f5 ser man pointerne
ved 12... exf5!?, Sorts løbere begyn-
der at virke, og bondestillingen er
mindre vigtig) 19... Lg4!? er eks-
tremt computerinspireret, men
voldte os visse bekymringer. 20. Lc4
Lxd1 21. Txd1 De5 virker ikke til-
strækkeligt for Hvid, men computer-
ne påstår, at 20. Le2!? Lxe2 21. Tde1
holder remis.
18. Sxd6† Kf8 19. Sxc8 Txc8 20. Kb1!

Et sidste vigtigt træk. Her begyndte
vi for alvor at fornemme, at nu var
den ved at være hjemme.
20... De1† 21. Sc1 Se7 22. Dd2!

Et ondt træk. Truer dronningafbyt-
ning samt mat på d8. Sort har intet
valg.
22... Dxd2 23. Txd2 Lh6 24. Tf2 Le3

Med remistilbud, som ganske godt
svarer til normen i sådanne matcher.
Hvid står bedst, men remis sikrer
hans matchsejr. Om Hvid har reelle
gevinstchancer er kun en akademisk
diskussion.
½-½
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VM-matchen i Bonn var den første,
jeg oplevede på tæt hold. Jeg var i
Tysklands tidligere hovedstad i an-
den anledning og befandt mig plud-
selig få meter fra en af årets store
skakbegivenheder. Så måtte jeg jo
kigge forbi...

På dagen for første parti stod jeg
så foran ‘Kunst- und Ausstellungs-
halle der Bundesrepublik Deutsch-
land’. En imponerende bygning tæt
ved det såkaldte Bundesviertel, som
engang var forbundsrepublikkens
politiske hjerte, men i dag ligger til-
bage som en enorm kontorørken,
hvor blandt andre Deutsche Post og
Deutsche Telekom har hovedkvar-
ter. Indenfor viste det sig, at VM-
matchen konkurrerede med flere
andre arrangementer, herunder en
stort opsat udstilling med titlen ‘Rom
und die Barbaren’.

Dygtige kommentatorer
I kommentatorrummet fandt jeg
Klaus Bischoff og Dr. Helmuth Pfle-
ger på en scene sammen med to gam-
meldags demonstrationsbrætter.
Stormestrene leverede deres analy-
ser med fantasi og retorisk gennem-
slagskraft, professionelle til finger-
spidserne.

Især Pfleger, der i Tyskland er en
legende som kommentator, gjorde
indtryk. Han er efterhånden blevet
65, er lille af skikkelse, men så ener-
gisk som nogensinde. Når han i sit
mørke jakkesæt sprang rundt på sce-
nen og besvarede publikums spørgs-

mål, mindede han lidt om ‘Statsmi-
nisteren’ fra Carsten Graabæks fa-
møse avisstribe. Undervejs afbrød
han sig selv for at give et tv-inter-
view til WDR ved kanten af scenen.
Bischoff tog over i mellemtiden, men
så snart Pfleger var færdig, sprang
han igen op på scenen og lige ind i
den igangværende analyse.

Skakpolitik
De naturlige pauser, der opstod, når
en spiller gik i boksen, blev udfyldt
med diskussioner af de skakpolitiske
aspekter ved matchen. For eksem-
pel det seneste årtis devaluering af
VM-titlen. Kommentatorerne måtte
medgive det: VM-titlen har ikke
samme glans som tidligere. FIDE
ændrer reglerne fra gang til gang og
favoriserer uden skaklige argumen-
ter bestemte spillere. Kongerækken
af verdensmestre fra Steinitz til
Kramnik er historie, akkurat ligesom
romernes konfrontationer med bar-
barerne som kunne studeres i de til-
stødende lokaler.

Også den politiske spænding, som
eksisterede i f.eks. Karpov-Kasparov
matcherne, manglede i årets match,
mente Pfleger, såvel som den per-
sonlige rivalisering der skabte over-
skrifter i 2006-matchen mellem
Kramnik og Topalov. Ikke at man
skulle ønske sig den form for skan-
dale, men lidt mere hype havde nu
heller ikke skadet. På den måde var
Bonn som tidligere hovedstad et vel-
valgt sted, og indtrykket af, at der

var noget lidt passé og gammeldags
ved VM-matchen, blev ikke bedre
af at flere æresgæster aldrig dukkede
op. Finansminister Steinbrücks af-
bud til åbningsceremonien forstår
man – han kom endda til en af de
senere runder – men at FIDE-præsi-
dent Ilyumzhinov slet ikke viste sig...
Hvis han ikke har råd til benzinen,
kan man tale om økonomisk krise.
FIDE havde dog i Florencio Cam-
pomanes (81 år gammel og still
going strong) fundet en adækvat re-
serve. Da Kramnik senere kom bag-
ud, blev det naturligvis en stående
joke at ‘nu stopper Campomanes nok
matchen’.

I selve spillesalen var indtrykket
heldigvis anderledes. Så snart man
trådte derind, mærkede man spiller-

Af Jacob Buris

Blandt romere

og barbarer i Bonn
VM-matchen som en skak-fan oplevede den fra tilskuerpladserne.

Jusupov og Pfleger (siddende) diskuterer

dagens parti til glæde for publikum.
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nes energi og koncentration som en
elektrisk sitren. Ok, mere eller min-
dre, men man kunne ikke være i tvivl
om, at der blev spillet skak for alvor.

Anspændt mester
De optrådte i øvrigt meget forskel-
ligt, matchens hovedpersoner.

Kramnik var klædt i et konserva-
tivt jakkesæt og hængte efter åbnin-
gen jakken på den høje stoleryg. Han
sad ubevægelig, let bøjet over bræt-
tet, i ophøjet ro. Hvis man kun så på
hans ansigt, kunne man næppe se, at
der var tale om dyb koncentration.
Han virkede nærmest afslappet, som
om han havde lukket alting ude. Hvis
han i et sekund eller to havde tænkt
på, hvordan han et par år tidligere i
det selvsamme rum overså en mat i
én mod Deep Fritz, var det glemt.

Anand, derimod, i sin (meget) blå
sponsorskjorte, virkede mere urolig
og viste af og til tegn på sindsbevæ-
gelse. Forskellen var endnu tydeli-
gere, da jeg kort vendte tilbage i
fjerde parti, hvor han endda var for-
an. Det virkede som om, han havde
sat sit berømte lette og ubekymrede
temperament på pause, så længe mat-
chen varede.

At Anands nervesystem på en el-

ler anden måde skulle være påvirket
af erfaringerne fra Kasparov-mat-
chen i 1995, hvor han kollapsede til
sidst, er selvfølgelig ren spekulation.
Han har siden fortalt New in Chess,
at han faktisk var spændt og følte, at
der stod meget på spil – ikke mindst
da Kramnik efter Mexico havde la-
det en bemærkning falde om, at
Anand havde VM-titlen ‘til låns’. Og
selv om de fleste vel havde Anand
som favorit inden matchen, kunne
man ikke se bort fra Kramniks resul-
tater i tidligere matcher.

Modeller og sponsorer
Pludselig slutter første runde. Det
sidste træk bliver Anands 32... Lxb3,
der efterlader brættet med et sæt
uligefarvede løbere og tre bønder på
hver side. Selv om afslutningen var
til at forudse, udbryder der kortva-
rigt panik. Journalister og tilskuere
presser sig igennem den smalle gang
ind til kommentatorrummet hvor
pressekonferencen finder sted. Kam-
pen om de bedste pladser er intens,
men kortvarig. For spillerne kom-
mer ind umiddelbart efter. De har
folk til at bane vej for sig og sidder
efter et øjeblik på hver sin side af
Klaus Bischoff der fungerer som

moderator. Bagved har fire yngre
fotomodeller i yndige aftenkjoler
taget opstilling. Måske skal de af-
lede tankerne fra spillernes analyser
eller udgøre et alternativ for dem, der
ikke kan følge med. Under alle om-
stændigheder kommer jeg til at
tænke på den dansende kvinde ved
siden af rulleteksterne til Woody
Allens Tiger Lily: ‘If you have been
reading this instead of looking at the
girl, then see your psychiatrist, or go
to a good eye doctor’.

Modellernes officielle funktion er
i øvrigt at reklamere for matchens to
hovedsponsorer, kemiproducenten
Evonik og det notoriske russiske
olieselskab Gazprom. Bedre end
knockoutturnering i Libyen, og bed-
re end VM-finale i Teheran – på
nogle punkter går det fremad for
FIDE.

Under pressekonferencen forstær-
kes indtrykket fra salen: Kramnik har
hurtige og vittige svar på de fleste
spørgsmål, mens Anand stadig vir-
ker anspændt og svarer tøvende. Et
klart tegn, efter min mening, på hvor
seriøst han tager opgaven, og på hvor
meget der er på spil for ham. Jeg
veksler et par ord med en journalist
om partiets forløb. Han giver sin
vurdering på det charmerende rus-
sisk-engelsk, man tit hører i skak-
kredse: ‘Du tager Bb7, jeg vinder a2
tilbage lidt senere – og remis. Mo-
derne skak er kedelig!’ Desværre fik
jeg aldrig siden lejlighed til at spørge,
om han havde skiftet mening.

Energien fra spillerne

var næsten følelig i

turneringssalen –

her blev spillet skak

for alvor.
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... VM-MATCH: ANAND - KRAMNIK

VM-matchen mellem Anand og
Kramnik blev afgjort af de to sejre
til Sort i 3. og 5. parti. Begge i den
komplicerede meranervariant, som
Bent Larsen udviklede til et moderne
forsvar i 60’erne og 70’erne, og som
han anvendte i sine matchsejre over
Borislav Ivkov og Wolfgang Uhl-
mann i kandidatturneringen.

Med særlig interesse har Bent Lar-
sen derfor analyseret VM-matchen,
og efter en række vigtige forstærk-
ninger af Kramniks spil med hvid
må han konkludere, at Anand tog
chancer så store, at det kunne have
været en pokermatch.

Men først en diskussion af 1. parti,
hvor Kramnik forsyndede sig mod
en god praktisk regel og mistede sine
gevinstchancer.

1. parti ...

Anand

��������
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��������
��������
��������
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Kramnik

17. 0-0

Peter Heine Nielsen: Under OL i
Dresden nævnte jeg for Lars Bo
Hansen, at Bent Larsen mente, Hvid
havde store gevinstchancer i dette
slutspil, og det gav Lars Bo appetit

på at teste mulighederne i praksis.

17... a5

Bent Larsen: Stop! Hvorfor spiller
Vishy ikke 17... Tc2 ? Sandsynlig-
vis pga. 18. b3 med truslen Ld6. Mod
18... Tb2 er der flere muligheder.
F.eks. 19. Tfc1, men også 18. h3 Le2
19. Tfc1.

Peter Heine Nielsen: OL-partiet i 11.
runde, Lars Bo Hansen, Danmark -
Tomi Nybäck, Finland, fortsatte:
17... Le2 18. Tfe1 Tc2 19. b3 (Lars
Bo og jeg snakkede efter partiet om,
at 19. b4!? nok var en bedre chance.
Sort får ikke fuldstændig blokeret,
og bondeofrene med b5 axb5 a5 er
ofte chancerige for Hvid) 19... Tb2
20. Tec1 Txc1† 21. Txc1 h6 22.Ta1
Ld3 23. Ld6 Lb1 24. La3 Txa2 25.
Txa2 Lxa2 26. Lc5 a5 27. Lb6 f6
28. f3 Lxb3 29. Lxa5 Kf7 30. Kf2
g5 ½-½.

18. f3

Bent Larsen: Kramnik glemte tilsy-
neladende den gode regel, som jeg
gentager og gentager:

Hvis en af modstanderens

brikker står skidt, skal du intet

foretage dig for at jage den til et

bedre felt.

Hvad er mere naturligt end 18. b3...
Fastlægger a5. Efterlader kun a-bon-
den på 2. række. Besvarer 18... Tb2
med Ld6. Mod 18... h5 f.eks. 19. h4.
Med i planerne er Kh2-g3. Der er
masser af spil på kongefløjen.
Peter Heine Nielsen: Hvorfor Kram-
nik jager løberen på g4 forstår jeg
heller ikke. Efter 18. b3 er det mu-
ligt, Sort holder remis, men man fin-
der næppe mange, der vil påtage sig
den opgave frivilligt.

3. parti ...

Anand
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Kramnik

8... a6

Bent Larsen: Så er jeg stået af. Det
rigtige træk er Lb7. Det tog Vishy
på repertoiret efter et grundigt stu-
dium af mine partier 1965-72. –
Hvad jeg har imod a6? Meget en-
kelt, det står nemlig ingen steder: 9.
Se4! Straks, uden rokade og uden
a4: Altså 9. Se4 Lb7 10. Ld2 c5 11.
Db1! Hele varianten er jo et forsøg
på at bevise, at Sc3 er en taktisk svag-

Meranopoker
Bent Larsen udviklede i sin tid meranervarianten til et

moderne forsvar – men Anand tog for store chancer.

�

�

Kramnik udnyttede ikke sine chancer.
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hed. I modtaget dronninggambit var
folk som Marshall, Janowski og
Schlechter klar over fidusen omkring
år 1900, så jeg synes da ikke, jeg kan
være stolt over at have fundet den
hundrede år senere.
Peter Heine Nielsen: 8... a6 er klart
en provokation, og hvor VM-mat-
cher ofte sætter trends, er det inte-
ressant at bemærke, at stort set ingen
har haft lyst til at følge op på vores
idé, trods de to sorte gevinster! Hvad
Kramnik havde forberedt mod 8...
Lb7, løftede han formentlig lidt af
sløret for i sidste runde af OL mod
Shirov, nemlig overraskelsen 9. e4!?,
hvor han plejer at spille 9. a3. Partiet
fortsatte 9... b4 10. Sa4 c5 11. e5
Sd5 12. 0-0! cxd4 13. Sxd4 Le7!?
(13... Sxe5 er naturligvis det kritiske
træk, men det kan ikke undre, at
Shirov ikke havde den store lyst til
at se, hvad Kramnik havde forberedt.
Konklusionen har ellers været, at
Sort står fint, men f.eks. Carsten Høi
har flere sejre som hvid, så måske
man skal lede efter sandheden dér)
14. Te1 0-0 15. Dg4 Te8 16. Lb5
Kh8 17. Ld2 a6 18. Lc6 Lxc6 19.
Sxc6 Dc7 20. Tac1 Db7 21. Sxe7
Txe7 22. b3 a5 23. Sb2. Svidler
mente, at Hvid stod bedre i partiet,
men remis blev det, og Rusland fik
endnu et skuffende medaljeløst OL.
Et stamparti i varianten er Bent Lar-
sens berømte gevinst mod østtyske-
ren Wolfgang Uhlmann i kandidat-
turneringen 1971 (6. parti, Larsen
vandt matchen 5½-3½):

W. Uhlmann

Bent Larsen

Meraner / D47

1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 d5 4. d4 c6

5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8.

Ld3 Lb7 9. e4 b4 10. Sa4 c5 11. e5

Sd5 12. Sxc5

Her spillede Kramnik 12. 0-0 mod
Shirov, i øvrigt ligesom Portisch
mod Larsen allerede i 1968.
12... Sxc5

I matchens 3. parti havde Bent Lar-
sen spillet 12... Lxc5, som han intro-
ducerede i topskak mod Borislav
Ivkov i kandidatturneringen 1965.

Anand
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Kramnik

15... Ld6 16. Td1?

Bent Larsen: Gendrivelsen af Sorts
slappe 15. træk er 16. a4. De hvide
bønder kommer for hurtigt.

Peter Heine Nielsen: Måske en hård
dom, men at 16. Td1 ikke skulle have
prioritet over 16. a4, er jeg enig i. I
mange situationer, kan Hvid ofre på
d4, og desuden er det muligt at sætte
gang i bønderne på dronningfløjen
uden at spilde tid på at true d4.

5. parti ...

Anand
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Kramnik

15... Tg8!?

Bent Larsen: Den bedste chance.
Den letteste gevinst for Hvid er sta-
dig 16. a4! Med ideen Ld2.
Peter Heine Nielsen: 16. a4 Ld6 17.
Ld2!? (17. g3 Ke7 (men ikke 17...
Dc5? 18. Sxd4!, som er en typisk
finte i disse stillinger)) 17... Ke7, og
jeg tror, at Sort med dette træk, der
truer 18... Se5 og muliggør, at a5 kan
besvares med Lxf3, holder sig rime-
ligt inde i kampen.

�

13. dxc5 Lxc5!

Nyheden, der ændrede synet på hele
varianten. Sort giver afkald på roka-
den for aktivt officersspil. Tidligere
var forsøgt bl.a. 13... Da5 uden suc-
ces.
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14. Lb5† Ke7 15. 0-0 Db6 16. Ld3 h6

17. De2 Thd8 18. Ld2 Kf8 19. Tac1

Tac8 20. Tc2 a5 21. Tfc1 Kg8 22. h3

Se7 23. Se1 Ld4 24. Txc8 Txc8 25.

Txc8† Sxc8 26. b3 Se7 27. Sf3 Lc5 28.

Le1 Sf5 29. Kf1 Dc6 30. Lb5 Dc7 31.

Ld3 Sd4 32. Sxd4 Lxd4 33. f4 Dc1 34.

Dd2 Da1 35. Dc2 Lc3 36. Db1

��������
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������
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36... La6! 0-1

Et af Bents store bidrag til skak-
forståelsen. I dag ved så alle, at den
centrale springer og de stærke løbere
er vigtigere end tabet af rokaderetten,
men noget sværere må det have væ-
ret dengang at gå forrest. Kvaliteten
i det sorte koncept understreges af,
at ingen længere forsøger at påvise
chancer for hvid åbningsfordel.

3. parti, videre ...

9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. cxb5 axb5 12.

exf6 gxf6 13. 0-0 Db6 14. de2 Lb7 15.

Lxb5

�

�

�
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... VM-MATCH: ANAND - KRAMNIK

16. Lf4 Ld6 17. Lg3

Anand
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Kramnik

17... f5

Bent Larsen: Sorts eneste chance.
Men 18. a4! vinder stadig.
Peter Heine Nielsen: 18. a4! er ab-
solut et relevant forsøg på at gen-
drive sorts koncept. Kramnik har
formentlig fejlberegnet, at det Dc5,
han med partitrækket 18. Tfc1!? for-
hindrer, ikke er en afgørende trus-
sel. F.eks. 18. a4! f4 19. Lh4 Dc5?!
20. Tfc1 Dh5 21. Kh1 Tg4? 22. h3
Txh4 23. Sxh4 Dxh4 24. Lxd7†
Kxd7 25. Db5† vinder nemlig for
hvid.

18. Tfc1 f4 19. Lh4 Le7 20. a4 Lxh4

21. Sxh4

Anand
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Kramik

21... Ke7 22. Ta3?

Bent Larsen: Hvad truede der? 22.
Lxd7! Kxd7 23. Dh5! vinder.
Bonde-f7 må dækkes, og derefter
kommer 24. a5. F.eks. 23... Taf8 24.
a5 Da7, og nu er der et rigt udvalg:
26. b4 er vist det nemmeste, 26. De5
er heller ikke svært, det meget grimt

udseende 25. Dxh7 vinder minsand-
ten også. Af tårntrækkene kan jeg
specielt godt lide 25. Tc5, der afskæ-
rer diagonalen a7-g1.
Peter Heine Nielsen: Jeg kan kun
være enig i at 22. Lxd7! Kxd7 23.
Dh5! er et seriøst forsøg på at gen-
drive Sorts spil. 23... Ke7? virker
logisk, men Sorts taktiske modspil
fungerer ikke, da Hvid vinder i vari-
anten: 24. De5! Lxg2 25. Sxg2 f3
26. Tc7† Kf8 27. Tac1 Txg2† 28.
Kh1, og Sort bliver ganske enkelt
sat mat, hvorimod Hvids konge er
sikker på h1. Bedste chance må være
23... Tg7!? 24. a5 Dd6, og jeg tror
på ingen måde, Sort er fortabt. Den
fri d-bonde sikrer et vist modspil, og
der er stadig taktiske motiver på
dronningfløjen. Men hvid har lo-
vende muligheder, Ta4, Tc5 og Tc4
f.eks.

22... Tac8

Anand
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Kramnik

23. Txc8

Bent Larsen: Bedre 23. Td1.
Peter Heine Nielsen: 23. Td1! vir-
ker skarpere end partifortsættelsen
og stiller igen Sort over for proble-
mer. Jeg vil tro, spillerne forkastede
23. Td1 pga. 23... Sf6, men Hvid har
det stærke 24. De1!, hvorefter skak-
ken på b4 ødelægger alle sorte ofre
på kongefløjen, og han må kæmpe
videre med noget i stil med: 24... Tg5
25. Tad3 Td8 26. Sf3!, hvorefter det
begynder at nærme sig de skræk-
scenarier, hvor Hvid får stabiliseret
og bønderne på dronningfløjen er
ustoppelige. Bedste chance er 23...
Dc5!? Computerne er ganske begej-

strede. 24. Lxd7 Kxd7 25. Tad3 e5
26. Dh5 Dd5 27. f3 virker lovende
for Hvid, men Sort gemmer kongen
på b8 og håber det bedste. Jeg gætter
på, Anand ville have spillet sådan.
Igen svært for Sort, men på ingen
måde håbløst og med kontrachancer.
23... Txc8 24. Ta1 Dc5 25. Dg4 De5 26.

Sf3 Df6

Anand
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Kramnik

27. Te1?!

Bent Larsen: Hvad med at skaffe
kongen luft? 27. h4!! Det truer fak-
tisk på d4. Hjælp! Måske vinder
Hvid endnu!
Peter Heine Nielsen: 27. h4!! giver
Sort meget alvorlige problemer. Må-
ske 27... h5!? er bedste chance, men
28. Dxh5 Th8 29. Dg5 Dxg5 30.
hxg5 Lxf3 31. gxf3 må dog være tæt
på at vinde for Hvid. Undersøges
skal selvfølgelig også 28... Se5 28.
Sxe5 Dxe5 29. Ld3! (29. Dg5† Dxg5
30. hxg5 Tc2 31. b4 Tb2 giver Sort
tilstrækkeligt modspil), og nu:
a) 29... h5. Computerne elsker dette
træk, men det er baseret på en basal
fejlvurdering. 30. Dg5†! Dxg5 31.
hxg5 Tg8 32. f3 Txg5 33. Kf2 er
ganske vist en bonde mere til Sort,
men hans modspil når ikke frem i
tide, og Hvids fribønder afgør di-
rekte.
b) 29... f5!? 30. Dg5† Kd6 31. b4 h6
32. Dg6 Tc7 33. Lf1 d3 påstår min
computer giver modspil, men det
virker på kanten, og Hvid har flere
alternativer undervejs. Næppe nogen
turneringsspiller ville sætte sin lid til
den slags.

�

�

�

�
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Wolfgang

Uhlmann.

Bent Larsen på spørgsmålet om,
hvilken spiller fra hans generation,
der var den største: ‘Det er sandsyn-
ligvis Korchnoi. Hans skakligt set
lange levetid er forbløffende. Vi er
alle sammen gået på pension, mens
han fortsætter med at kæmpe. Og
han gør det godt!’

(Kasparov.com, 1998)

Aron Nimzowitsch: ‘Lad være med
at komme i tidnød. Beslut dig så
hurtigt som muligt! Åbningen skal
kunne spilles uden at spilde tid på
klokken. Hvis der er mange takti-
ske varianter, så vælg en positionel
løsning!’

(Shakmatny, dec.1929, gengivet i
Inside Chess 29. maj 1995)

Vladimir Kramnik: ‘Vi har brug for
helte. Jeg vil ikke sige, at skak kan
tjene som en slags national sammen-
hold, men det kan hjælpe til at give
en følelse af patriotisme.’

(Morgenavisen Jyllands-Posten,
19. november 2000)

Vassily Ivanchuk om ændrede tid-
kontroller: ‘Jeg synes, at det er no-
get fjollet noget, alt det der med at
gøre skakpartierne hurtigere. I ste-
det for burde vi få mere tid til at
tænke i! Der er hurtigskak, der er
lyn, men f.eks, partierne om ver-
densmesterskabet burde have en
længere tidkontrol. Der burde være
langt flere turneringer med klassisk
tidkontrol, da det er bedre for parti-
ernes kvalitet. Det betyder nu ikke,
at jeg er imod hurtigskak.’
(Chess Today, 4. december 2004)

Dmitry Yakovenko: ‘Jeg kan vir-
kelig godt lide Karpovs partier. Jeg
nyder også Anands partier, selv om
jeg aldrig har studeret dem så seri-
øst, som jeg nok burde. Måske fordi
der, så vidt jeg ved, endnu ikke er
udkommet nogen bog på russisk om
Anand. Selvfølgelig kan jeg også
lide at se partier af Kasparov,
Morozevich og Shirov, men jeg er
ikke sikker på, at jeg ville være i
stand til at spille på den måde, det er
alt for krævende.’

(Misha Interviews,
7. december 2004)

Alexander Baburin: ‘Min dårlige
hukommelse gør mit skakspil så
meget mere interessant. Jeg glemte
mit tidligere parti, som gik videre
med...’

(Chess Today, 17. juli 2008)

Alexander Hildebrand: ‘Tal fæl-
dede verdensmesteren Botvinnik.
Det var ikke mindst en psykologi-
ens og fantasiens sejr. En sejr som
åbner døren til nye og hidtil uanede
perspektiver i skakkens rige.’

(‘VM 1960 Thal - Botvinnik’,
1960)

Nigel Short: ‘Næsten alle, jeg ken-
der, har et eksemplar eller to af
Kasparovs klassikere ‘My Great
Predecessors’, men jeg har igen og
igen fundet ud af, at folk simpelt-
hen ikke har læst dem. På et eller
andet tidspunkt bliver de for over-
vældet af variantjunglen. Jeg tror,
der er en morale i det.’

(Bisik-Bisik/Chessbase.com,
3. oktober 2008)

Edward Lasker: ‘Som jeg har be-
skrevet det detaljeret i ‘Chess for
Fun and Chess for Blood’, så troede
[Emanuel] Lasker ikke så meget på
mine chancer i den kommende tur-
nering [New York 1924], eller for
den sags skyld på sine egne. Han
advarede mig om, at skakken havde
ændret sig meget siden udbruddet
af verdenskrigen og at en flok unge
fyre – Aljechin, Reti, Bogoljubov
og resten – havde udviklet nye
åbningssystemer og deres dybe
kendskab til disse systemer gav dem
en kæmpefordel. Han mente, at der
var meget lidt håb for folk, der ikke
var fortrolige med disse åbnings-
systemer. Og skulle man endelig
kunne løse disse problemer ved
brættet, ville man uvægerligt have
brugt så meget tid, at det ville være
et for voldsomt handicap, når man
sad over for disse unge, stærke fyre.’
(‘Chess Secrets – I Learned From

the Masters’, 1951)

Alexander Moiseenko: ‘Jeg prø-
ver at se på skak hver dag – skak
skal blive en del af ens dagligdags
rutiner. Analysere partier, studere
åbninger, kigge partierne fra TWIC
igennem, læse bøger... I øvrigt har
Dvoretskys bøger haft en stor
indflydelse på mig. De russiske ud-
gaver blev trykt i Kharkov af Pavel
Eljanovs far, så Pavel og jeg hjalp
med korrekturlæsningen, skak-
analyser etc. Jeg kender disse bøger
indefra, om man så må sige.’

(Misha Interviews,
10. oktober 2005)

Wolfgang Uhlmann om OL-skak
i DDR-dagene: ‘Der blev lagt stor
vægt på fitness. Det viste sig engang,
at vi alle sammen var blevet for fede.
For at afhjælpe det problem gik læ-
gerne i sving med at lave særlige
diæter og ernæringsplaner til os.’

(Karl nr. 3, 2008)

Foto: Peter Nielsen..
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Når en dansk skakjunior på 13 år
stiller op i en international open med
95 deltagere, hvoraf de 25 er højere
ratede og de fleste mere end dobbelt
så gamle som han selv, vidner det
om mod og ambitioner. Men når han
så også vinder turneringen, er det
alligevel lidt af en sensation.

Og det var, hvad Mads Andersen
præsterede i Calvia Amateur Open
på Mallorca. Med 7 point af 9 og
bedre korrektion end tre spanske
konkurrenter tog han førstepladsen,
selv om han med sine knap 2200 i
rating var langt fra turneringens mak-

Af Thorbjørn Rosenlund

Mads Andersens

førsteplads

Calvia

Amateur

Open

simum på 2300. Både i dansk rating,
hvor han siden har rundet 2260, og i
FIDE-rating, har tilvæksten været
stor og støt, siden han i 2006 som
11-årig blev Danmarks yngste me-
sterspiller nogen sinde.

Calvia-turneringen var ikke Mads
Andersens første start i en interna-
tional open, og efter sejre i de første
to runder efterfulgt af nederlag i
tredje, tænkte han ved sig selv, at
denne turnering nok blev, som de
var flest – man vinder lidt, og man
taber lidt. Men så kom der tre gevin-
ster i træk i runderne 4-6, og med 5

point af 6 begyndte det at ligne en
topplacering. 7. runde var en remis i
overkanten mod en farlig rival, og
så kom angrebssejren i 21 træk, som
sammen med partiet fra 6. runde er
kommenteret nedenfor. Remis i sid-
ste runde sikrede derefter turnerings-
sejren.

Mads Andersen rejser endnu ikke
til turneringer i udlandet alene, men
hans forældre, Ivan og Ane Mette
Andersen, tager gerne med og har
også været rejseledere, når danske
ungdomshold skulle af sted. I Calvia
fulgte Ane Mette, og selv om hun

Til tops i Calvia

Mads Andersen med skakbog og analysebræt. Computeren er også inden for rækkevidde. Det er sjovt og giver resultater.

Foto: tr.



Mads Andersen

kommenterer:

Javier Avila Jimenez
Spanien (2217)

Mads Andersen
Danmark (2156)

Grünfeldindisk / D91

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7

5. Lg5 Se4 6. cxd5 Sxg5 7. Sxg5 e6 8.

Dd2

Det mest populære. 8. Sf3 exd5 9.
e3 0-0 er en anden mulighed, hvor-
efter man får den samme struktur
som efter 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6
4. Lg5 Le7 5. cxd5 exd5.
8... exd5 9. De3† Kf8 10. Df4 Lf6 11.

h4 h6 12. Sf3

Sort kan sagtens holde sammen på
stillingen efter 12. Sxd5 Lxg5 13.
De5 Th7 14. hxg5 Sc6 15. De4 Lf5
16. Df3 Sxd4 17. Da3† Kg7
12... Kg7 13. g3

Normalt spiller man 13. 0-0-0 Le6
14. e4, hvorefter spillet bliver meget
kritisk. Efter 13. g3, får Sort let ud-
ligning.
13... Le6
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Calvia Amateur Open 2008

1. Mads Andersen, Danmark, (2156) 7 / 46½

2. Francisco Lopez Colon, Spanien (2249) 7 / 45

3. Ali Ehsan, Spanien (2241) 7 / 44½

4. Pedro Jose Barcelo Pujadas, Spanien (2269) 7 / 44½

5. David J. Spence, England (2214) 6½ / 49½

6. Paul A. Hutchinson, England (2213) 6½ / 44

7. Senen Garcia Del Rey, Spanien (2295) 6½ / 42½

8. Helmut Scherer, Tyskland (2299) 6 / 47

9. Sebastian Massanet, Spanien (2299) 6 / 46

10. Juan Gaya Llodra, Spanien (2257) 6 / 46

11. Avila Jimenez Javier; Spanien (2217) 6½ / 44½

12. F. Marc Lacrosse, Belgien (2181) 6 / 44½

13. Jörgen Eriksson, Sverige (2217) 6 / 44

14. Pedro Munar Rossello, Spanien (2098) 6 / 43½

15. Wolfgang Mack, Tyskland (2185) 6 / 41

16. Alan J.C. Walton, England (2193) 6 / 41

17. F. Georg Eppinger, Tyskland (2210) 6 / 39½

I alt 95 deltagere (Mads Andersen eneste dansker)

www. calviafestival.com/

ikke kan hjælpe Mads med skak, men
læser krimier, mens han forbereder
dagens parti på computeren, har det
også før givet ham gode turnerings-
resultater at have mor med. Måske
fordi hun ikke bliver nervøs under
partierne, eller i hvert fald kun, når
hun hører Ivans vurdering af de Net-
transmitterede partier.

For Mads er en uge i udlandet
dejligt skak-intensiv. Lige så meget
skak som tre uger hjemme, selv om
han også i Skanderborg arbejder med
skak hver eneste dag. Siden 2005 er
han blevet trænet af den svenske IM
Emil Hermansson, som han lærte at
kende under 2. Samba Cup, og med
kommunikation via ICC og Skype
er afstande og landegrænser ikke no-
get problem.

Mads Andersen spiller ca. 100 tur-
neringspartier om året, og vil helst
vinde dem allesammen. At ganske
mange allerede er vundet, fremgår
af hans righoldige samling af poka-
ler og trofæer i alle størrelser.

At heller ikke Calvia-triumfen var
nogen tilfældighed fremgår klart af
hans partier:

Jeg vil fortsætte med c6, Sd7 og Db8,
hvis ikke min modstander foretager
sig noget.
14. Lg2 c6 15. Tc1

Jeg tror, at han var bange for, at 15.
0-0 kunne besvares med 15... g5! Det
havde han også god grund til at
være...
15... Sd7 16. Dd2 De7

Nu har jeg allerede den mest beha-
gelige stilling. Det, der er gået galt
for Hvid, er, at han ikke har spillet
skarpt nok. Man bør nemlig spille
skarpt i denne variant.
17. a3?

Giver min springer et fantastisk felt
på c4. Han har nok håbet på at kunne
spille noget med b4. Det får han dog
ikke tid til.
17... Lf5

17... Sb6 var nok endnu stærkere.
Efter han har spillet a3, kan han ikke
længere forhindre min springer i at
komme til c4. Før kunne han jo have
spillet b3. Ideen med 17... Lf5 er, at
fratage Hvids tårn og dronning fel-
terne c2 og b1.
18. Df4

Truer 19. g4
18... h5 19. 0-0

Så fik han alligevel rokeret!
19... Sb6 20. Sd2

20. b3? Dxa3
20... Lg4 21. Tc2?

21. e4 var nødvendigt.
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21... g5

Nu vinder jeg en bonde.
22. hxg5 Lxg5 23. De5† Dxe5 24. dxe5

Lxd2 25. Txd2 Sc4 26. Tc2 Sxe5 27. b4

Sc4 28. a4 Le6

Overdækker ikke bare bonden på d5

6
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... CALVIA AMATEUR OPEN
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og springeren på c4. Det åbner også
g-linien for mine tårne.
29. e3 h4

Den hurtigste og simpleste måde at
vinde på. Man angriber bare på kon-
gefløjen.
30. gxh4 Txh4

Nu kan der også være ideer med, at
tårnet kan plukke Hvids bønder på
a4 og b4 via 4. række.
31. Se2 Tg8 32. Sf4 Kf8 33. Te1 Lf5

En manøvre, som sætter afgørende
pres på kongefløjen.
34. Ta2 Le4

Truer 35. Txf4!
35. f3 Lxf3 36. Kf2
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36... Txf4!

Afvikler til et let vundet tårnslutspil.
37. Lxf3

37. exf4 Txg2† 38. Kxf3 Txa2

37... Txf3† 38. Kxf3 Se5† 39. Kf2 Sd3†

40. Kf1 Sxe1 41. Kxe1 Tg1† 42. Kf2

Tb1 43. b5 Ke7 44. bxc6 bxc6 45. Ke2

Kd6 46. Kd3 Tb3† 47. Kd2 0-1

Mads Andersen

kommenterer:

Mads Andersen
Danmark (2156)

Jörgen Eriksson
Sverige  (2217)

Fransk / C16

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 Se7

5. a3 Lxc3† 6. bxc3 b6

6... c5 er det klart mest populære.
Ideen med 6... b6 er, at man vil bytte
de hvidfeltede løbere ved hjælp af
La6.
7. Dg4 Sf5

7... Sg6 er mere populært, og nok et
bedre forsøg.
8. Ld3 h5 9. Dh3

Han sagde efter partiet, at han før
kun havde været ude for 9. Df4. Det
besvares med 9... Dh4, og spillet er
meget lige efter 10. Lxf5 Dxf4 11.
Lxf4 exf5.
9... c5 10. Sf3 cxd4

Det er mere normalt at beholde bøn-
derne på c3 og c5 – altså ikke at bytte
af på d4.
11. cxd4 Dc7 12. 0-0 La6?

Nu kommer Sort i uventede vanske-
ligheder! 12... Sc6 var nødvendigt.
Efter 13. Lxf5 exf5 14. Dh4 står Hvid
dog stadig noget bedre.
13. Lxf5! Lxf1

13... exf5 14. Te1 Dxc2 15. Ld2 var
heller ikke noget problem for Hvid.
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14. Lxe6!!

Her havde jeg det (næsten) med
hjemmefra. I min forberedelse havde
bønderne dog stadig været på c3 og
c5.
14... Lc4 15. Lxf7†! Kxf7

Selvfølgelig ikke 15... Dxf7 16.
Dc8† Ke7 17. Lg5†
16. Sg5† Kg8?

Nu vinder det glat for Hvid, eneste
chance var 16... Ke8. Hvid kan dog
holde en afgørende fordel med 17.
De6† De7 18. Dc8† Dd8 19. Df5!!
Det er nok lidt tvivlsomt, om jeg

8
. 
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Det er ved at knibe, men trofæet fra Calvia var der stadig plads til på en af Mads Andersens præmiehylder.

Foto: tr.
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havde set dette fantastiske træk ved
brættet. 19... Tf8 (19... De7 20. a4
vinder også for Hvid) 20. De6† De7
21. Dc8† Dd8 22. Db7!! Sd7 23.
Dc6. Nu ser man tydeligt pointen bag
Hvids ‘tempotab’ med 19. Df5: Sorts
tårn kan nu ikke gå til h6!
17. De6† Kf8 18. Dg6?!

18. a4! var meget mere præcist. I min
forberedelse (med bønder på c5 og
c3) havde jeg dog ikke kigget på den
mulighed. Der havde jeg bare set
Dg6, så det spillede jeg nærmest a
tempo i partiet – hvilket selvfølgelig
er forkert.
18... De7

18... Dd7 19. a4 vandt også.
19. a4!!

Jeg brugte en ½ time på dette træk!
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19... Th6?

19... Kg8 20. e6!! Det var dette træk,
som jeg brugte det meste af den halve
time på at finde. Det truer Df7 og
mat i få træk. (20. La3? Th6! og Sort
står bedst!) 20... Sa6 21. Df7† Dxf7
22. exf7† Kf8 23. La3† Sc5 24. dxc5
med afgørende fordel. Og 19... Sd7
20. La3 Sc5 21. dxc5 Th6 22. Df5†
Kg8 23. c6 Dc7 24. e6! truer igen
Df7. 24... Dxc6 25. Df7† Kh8 26.
e7 med afgørende fordel.
20. Sh7† Txh7

Da han spillede 19... Th6 glemte han,
at 20... Kg8 kunne besvares med 21.
Lxh6
21. La3

Jeg vinder for meget materiale, til at
han kan holde sammen på det.
1-0

�

alderen! Mod elospillerne lavede
Jakob Vang Glud en præstation på
2451.’

Modstanderne i
Mind Sports Games
Landskampstabellerne vedr. World
Mind Sports Games (Skakbladet nr.
9, 2008, side 6) blev pga. proble-
mer med den officielle hjemmeside
sammenstykket af information fra
flere og åbenbart usikre kilder. De
danske scorer er korrekte, men mod-
standerlandene delvis forkerte. I de
fire turneringer mødte Danmark føl-
gende hold:

Hold-lyn, par
Danmark: Karsten Rasmussen
og Oksana Vovk:

/ Tyrkiet / Iran / England /
Sydafrika / Oversidder / Japan /
Turkmenistan / Litauen / Kinesi-
ske Taipei / Mexico / Finland /

Hold-rapid, par
Danmark: Karsten Rasmussen
og Oksana Vovk:

/ Ukraine / Luxembourg /
Turkmenistan / Oversidder /
Filippinerne / Irland / Japan /
Sydafrika / Kinesiske Taipei /

Hold-lyn, mænd
Danmark: Allan Stig Rasmussen,
Karsten Rasmussen, Steffen
Pedersen, Jakob Vang Glud
og Per Andreasen:

/ Cypern / Ukraine / Mongoliet /
Iran / Østrig / Turkmenistan /
Italien / Norge / Japan / Litauen /
Letland /

Hold-lyn, kvinder
Danmark: Oksana Vovk, Louise
Fredericia, Marie Frank-Nielsen
og Miriam F. Olsen:

/ Letland / Mongoliet /
Turkmenistan / Italien / Ungarn /
Hviderusland / Sverige /
Oversidder / Norge / Irak /
Mexico /

�

Korrektioner

Manglende redaktionel påpasselig-
hed har desværre tilladt nogle fejl
og misforståelser at nå igennem til
bladets spalter. Vi korrigerer og
undskylder.

Et træk for meget
Peter Heine Nielsen - Zvad Izoria
(Skakbladet nr. 1, 2009, side 18-
23): Partiets træk 49-52 var fejlag-
tigt gjort til en variant. Desuden var
52. Dg4† partiets sidste træk, idet
spillerne i diagramstillingen enedes
om remis pga. 52... Kf7 53. Df3†
med evig skak.

Zviad Izoria
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Peter Heine Nielsen

Remis. 52... Sf5?? ville derimod ha-
ve tilladt mat i tre træk efter 53.
Dc4†.

Umatematisk FIDE-rating
Jakob Vang Gluds præstationsra-
ting ved OL (Skakbladet nr. 1, 2009,
side 22) blev som i de officielle kil-
der anført til 2376. Men hans fine
score på 5½ point af 9 burde have
fortalt redaktionen, at tallet er for
lavt. Dansk Skak Unions rating-
komité, Leif Jensen, forklarer:

‘FIDE har beregnet Jakob Vang
Gluds præstationsrating til 2376,
men det er en sandhed med store
modifikationer. Han mødte en spil-
ler uden Elo, og ham har FIDE i
denne udregning sat til 1400. Det
er som at regne gennemsnitsalde-
ren ud i et halvfyldt børnehaveklas-
selokale, hvor der befinder sig en
pædagog, der nærmer sig pensions-



I Nanjing 2008 var Topalov enerå-
dende. Den femdobbelte ruslands-
mester Peter Svidler tabte til ham
med grünfeldindisk. Varianten er i
familie med 10... Dc7, som Smyslov
gjorde populært i 1959. 13. h3 er
mærkeligt nok aldrig blevet spillet.
Påstår man. Men det er da et såre
naturligt træk.

Veselin Topalov

Peter Svidler

Grünfeldindisk / D87

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5

Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 c5

8. Se2 Sc6 9. Le3 0-0 10. 0-0 Ld7

10... Dc7 var ikke Smyslovs opfin-
delse. Shamkovich!
11. Tb1 Dc7 12. Ld3 Tfd8

Efter min smag det gale tårn. I visse
fortsættelser kunne der blive brug for
f7-f5.
13. h3 Le8 14. d5 Se5 15. c4 e6

Hvids centrum er stærkt, men endnu
er hans officerer ikke på de bedste

pladser. Begrundelsen for e6 er, at
16. Sc3 er dårligt: Da5!
16. Sf4
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16... Tab8?!

Ubekymret? I forbindelse med næ-
ste træk er det nærmest tempotab.
Måske bedre Td6. Men nemt er det
ikke. Måske skulle han være sprun-
get ud på det dybe: enten 16... exd5
17. Sxd5 Da5 eller 16... Da5. Her er
17. dxe6 Sxd3 18. Sxd3 b6! smukt,
og 17. Txb7 ‘uklart’.
17. Le2 Td6

17... exd5 18. Sxd5 Dd6 19. f4 Sc6
20. e5 Df8 kan have været planen,
men efter 21. De1 er det svært.
18. Dc2 Ta6 19. Tb5!

Ikke noget kvalitetsoffer. Vi kan
sige: en halv bonde for en kolossal
stilling.
19... Lf8 20. a4 Lxb5 21. cxb5 Td6 22.

Dc3 Lg7

Eller f.eks. 22... Sd7 23. dxe6 fxe6
24. Lc4 Te8 25. e5 Tb6 26. a5 Dxe5
27. Dxe5 Sxe5 28. axb6 Sxc4 29.
bxa7.
23. Dxc5 Tc8 24. Dxa7 b6 25. Dxc7

Txc7 26. Td1 Lh6?

Sejere var 26... g5.
27. dxe6 Txd1† 28. Lxd1 fxe6 29. Lb3

1-0

LxS ...

Vitor

Matamoros

Larsen-åbning / A01

1. b3 Sf6 2. Lb2 g6 3. Lxf6 exf6
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BENT LARSEN

Fri os for teorien

Pearl Spring Nanjing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts. plac.

1. Levon Aronian 2757 ½
6

1
2 3

½
5

½ ½
4 6

0
2

1 ½
3 4

½ ½
5

5½ 2

2. Vassily Ivanchuk 2786 ½
5 1

0 ½
6 4

½ ½
3 5

½ 0
1 6

0
3

½ 1
4

4 5-6

3. Sergei Movsesian 2732 0
4 5

1 ½
1

½
6 2

½
4

0 0
5 1

½ ½
2 6

½ 4 5-6

4. Bu Xiangxhi 2714
3

1
6

½ ½
5

½
2 1

½ 1
3

½
6 5

0 ½
1 2

0 5 3

5. Peter Svidler 2727
2

½ 0
3 4

½ ½
1 6

0 ½
2 3

1 1
4

0
6 1

½ 4½ 4

6. Veselin Topalov 2791
1

½ ½
4 2

½
3

½ 1
5

1
1 4

½ 1
2 5

1 ½
3

7 1
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Spørgsmål fra Langtborte: Det kan
du godt lide? Selv Karpov, mod
Browne...
– Kære Tasman, man skal kunne
skelne. Jeg sætter ikke noget ! ved
det umotiverede Lxf6. Svækker
Hvids sorte felter. Karpov gjorde det
i en helt anden stilling: 1. c4 c5 2. b3
Sf6 3. Lb2 g6?! 4. Lxf6 exf6 5. Sc3
Lg7 6. g3 med hvid fordel, pga. fel-
tet d5.
Matamoros er fra Equador. Da Nick
DeFirmian vandt i Las Palmas sagde
han, at Matamoros havde spillet det
bedste skak.
3... exf6 er væk fra centrum, men det
betyder skam ikke, at Hvid straks
skal besætte centrum med bønder.
Et godt træk er e3.
4. d4?! c5!?

Meget skarpt. Nærmest frækt. Feltet
d5...
Jo, men der er 32 sorte felter. Og en
ubekymret Hvid.
5. dxc5?! Lxc5 6. e3 0-0 7. g3?

Det kunne have sin berettigelse, hvis
Sort spillede f5.

7... d5 8. c3 Sc6 9. Se2 Lg4 10. Lg2
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10... d4!!

‘Det umulige træk’. Hvis jeg havde
sat det som overskrift, var ingen læ-
ser blevet overrasket.
Varianterne er ikke lange, f.eks. 11.
cxd4 Sxd4 12. exd4 Lxe2! 13. Kxe2
Lxd4 14. Sa3 eller 14. Sd2 Te8†.
11. Lxc6 bxc6 12. cxd4 Da5† 13. Dd2

Lb4 14. Sec3 Lf3 15. Tg1 c5!

Stakkels Hvid. Feltet d4 får han hel-
ler ikke lov at holde. 16. d5 Tfd8 17.
a3 Txd5, Hvid kommer for sent over
hele banen.
16. a3 cxd4 17. axb4 Dxa1 18. Da2
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Træskospil vinder. Men Sort har
noget elegant:
18... Dxc3†! 19. Sxc3 dxc3 20. opgi-

vet.

Det er nemlig ikke ‘tårnet bag fri-
bonden’. Det drejer sig om matten
på d1: 20. Dc2 Tfd8 21. g4 Td2!

Kendt tema
Først 60 år tilbage. Østrig! I Wien
var Orson Welles den tredje mand,
og Anton Karas spillede sit tema på
sin zither. Men vi skal til Salzburg,
hvor en ukrainsk flygtning spillede
cello. Samt skak nok til at komme
på den forkerte side af et skønheds-
parti.

– Vi er kunstnere, sagde Rosso-
limo altid.

Rossolimo

Romanenko

Siciliansk / B31

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6 4. 0-0

Lg7 5. Te1 Sf6 6. Sc3 Sd4 7. e5 Sg8 8.

d3 Sxb5 9. Sxb5 a6?

Veselin Topalov vandt begge

partier mod Peter Svidler

i Nanjing.

�

Foto: Cathy Rogers.
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10. Sd6†! exd6 11. Lg5! Da5 12.

exd6† Kf8 13. Te8† Kxe8 14. De2† Kf8

15. Le7† Ke8 16. Ld8† Kxd8 17. Sg5!

opgivet.

20 år senere kom Romanenko og hil-
ste på mig under US Open. En me-
get behagelig mand, professor i cello
ved et konservatorium. I Indiana-
polis(?)

Derefter til nutiden, 2008. Nedev
er adskillige kategorier bedre end
Romanenko. Denne gang kommer
‘overraskelsen’ i 13. træk.

Mamedyarov

Nedev

Trompowsky / A45

1. d4 Sf6 2. Lg5 Se4 3. Lf4 c5 4. f3 Sf6

De fleste giver 4... Da5†.
5. dxc5!? b6!? 6. e4! bxc5 7. e5 Sg8

Efter 7... Sh5 truer Le3 desværre 8.
g4.
Nu giver 8. Dd5 Sc6 9. Dxc5 e6 fint
spil.
8. Sc3 Sc6 9. Lb5 Sd4?! 10. Sge2!

Sxb5 11. Sxb5 Da5† 12. Sec3! a6
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13. Sd6† exd6 14. exd6 Db4

Et interessant forsøg. Men om et øje-

blik opstår en ny trussel, La5†!
15. De2† Kd8 16. Ld2! Lb7 17. 0-0-0

Sf6 18. The1 Lxd6(?)

Der var vist ikke noget, der duede.
Men med lige mange brikker er stil-
lingen håbløs.
19. Se4 Lf4 20. Lxf4 Sxe4 21. fxe4 Te8

Taber hurtigt. Det gør alt andet også.
22. Dg4 Te6 23. Dxg7 Lc6 24. Df8† Te8

25. Dxf7 opgivet.

Svær drage
Grand Prix-turneringen i Elista æn-
drede datoerne, og Magnus Carlsen
blev væk. Radjabov, Grischuk og
Jakovenko delte sejren.

Anands støttehold havde da vel
ikke dragevarianten på programmet?

Radjabov

Kazimdzhanov

Siciliansk / B78

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

Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 Sc6 8.

Dd2 0-0 9. Lc4 Ld7 10. 0-0-0 Tc8 11.

Lb3 Se5 12. h4 h5 13. Kb1! Te8

Det populæreste, men jeg kan ikke
lide det. Der er mange muligheder,
også a6 og a5, men har nogen set på
Kh7 for nylig?
14. g4! hxg4 15. h5 Sxh5 16. Lh6 Kh7

17. Lxg7 Kxg7 18. fxg4 Lxg4 19. Sf5†!

Lxf5

19... gxf5 20. Dg5† Sg6 21. exf5
holder Sort ikke til (21... Lxd1 22.
Lxf7).
20. exf5 Th8 21. fxg6 Sxg6 22. Se4 Sf6

23. Tdf1! Txh1 24. Txh1 d5 25. Sxf6

Kxf6 26. Df2† Kg7 27. Tf1
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Er den sorte stilling tabt? Hvem ved?
Den er i hvert fald svær at spille.

27... f6 28. Df5 Tc6 29. Tg1 De8 30.

Lxd5 Tc5 31. De6 Tb5 32. c4 Tb6 33.

Dh3 e6 34. Lf3 Dd8

Formentlig vanvittig tidnød. Håber
på 35. Lh5 Txb2†
35. Dg2! opgivet.
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Gaflen
Det er KS’s klub-
blad, hvor Gert
Werner forgæves
kæmper for, at
almindelige
skakspillere skal
vide, hvad de
åbninger de
spiller hedder. De store moderne
programmer er meget inkonse-
kvente.

Men apropos Matamoros skal vi
lige se et godt eksempel på, hvor
problemfrit Hvid havde kunnet
spille, hvis hans bonde var blevet på
b2.

– Lars Zwisler kommer aldrig i
tidnød, han vil ikke.

Lars Zwisler

B.S. Larsen

Trompowsky / D00

1. d4 d5 2. Lg5 Sf6 3. Lxf6 exf6 4. e3

c6 5. Ld3 Ld6 6. h3!?

Et hypnosetræk. Vil Hvid spille g4...
6... b6 7. De2?! 0-0 8. Sf3 c5 9. c3 Sc6

10. Sbd2 Te8 11. 0-0 Ld7 12. Lc2
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12... Tc8?? 13. dxc5 Lxc5 14. Dd3

– med bondegevinst og solid stilling,
nul rusk. De resterende 25 træk spa-
rer vi.
Men hvilken holdspiller! Aldrig i
tidnød!
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 42

Taktik

2. Hvid trækker!
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Er der et angreb?

5. Hvid trækker!
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Er der ofret for meget?

8. Hvid trækker!
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Hvor er kombien?

3. Sort trækker!
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Angreb og modangreb!

6. Hvid trækker!
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Der bør angribes!

9. Hvid trækker!
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Endnu en springer på e5!
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1. Hvid trækker!
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Gå på!

4. Hvid trækker!
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Sorte bønder maser frem!

7. Hvid trækker!
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Hvad med hesten?

�
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Efter seks års pause er Danmarks
højestratede skakspiller, stormester
Peter Heine Nielsen, tilbage som
vinder af den danske Skak-Oscar
og æren som Årets Danske Skak-
spiller 2008. Tidligere har Peter
Heine Nielsen vundet Skak-Os-
car’en i 1992, 1993, 1994, 1996,
1999 og 2001, og medvirkende til
kåringen i 2008 var, at han atter
viste sin styrke på dansk grund med
sejr i danmarksmesterskabet og delt
førsteplads i årets topbegivenhed,
Politiken Cup i Helsingør.

Top-ti 2008:

1. Peter Heine Nielsen
2. Allan Stig Rasmussen
3. Lars Bo Hansen
4. Lars Schandorff
5. Jan Sørensen
6. Mads Andersen
7. Nikolaj Mikkelsen
8. Marie Frank-Nielsen
9. Jakob Vang Glud

10. Bjørn Brinck-Claussen

Også de ni øvrige spillere har alle
leveret store og overraskende men
også meget forskellige præstatio-
ner i 2008:

Allan Stig Rasmussen: Vinder af
GM-turnering i Marianzke Lazne
med GM-norm, opnåede IM-norm
og -titel i Open Illis Medes, nr. 3. i
DM, 1. plads i BMS GM-turnering.

Lars Bo Hansen: Forsvarede flot
det danske førstebræt ved OL i
Dresden med 6 point af 10,  nr. 3 i
Sigeman-turneringen, nr. 3 i Bal-
tic Sea Cup.

Lars Schandorff: Vinder af K41
Scandinavian Open, nr. 2 ved DM,
scorede 6½ point af 9 i Hold-DM.

Jan Sørensen: GM-norm i Europa
Cup’en.

Mads Andersen: Junior, sensatio-
nel vinder af Calvia Amateur Open
(max. 2300 rating).

Nikolaj Mikkelsen: IM-norm som
delt vinder af K41 Scandinavien
Open.

Marie Frank Nielsen: Scorede 6½
point af 9 ved OL i Dresden og
opnåede dermed WFM-titlen.

Jakob Vang Glud: Vinder af IM-
turnering på Island, nr. 3 ved DM,
scorede 5½/9 ved OL.

Bjørn Brinck-Claussen: Vinder af
Senior-DM2008 og 7. plads ved
Senior-VM.

Skak-Oscar’en blev stiftet af Dansk
Skak Jounalistforening i 1977 og
er hvert år lige siden tildelt en mar-
kant dansk spiller efter afstemning
blandt foreningens medlemmer.

Imidlertid var det tanken, at af-
stemningen i 2008 skulle gøres
åben for alle medlemmer af Dansk
Skak Union, men da det af tekni-
ske grunde viste sig umuligt, valgte
Journalistforeningen at springe
2008 over. Den oprindelige initia-
tivtager til prisuddelingen, Svend
Novrup, fandt imidlertid, at det vil-
le være et unødigt brud på en god
tradition, og foreslog at genskabe
Dansk Skak Unions presseudvalg
bestående af Skakbladets redaktør,
Thorbjørn Rosenlund, nyheds-
redaktør på Dansk Skak Unions
hjemmeside www.dsu.dk, Thomas
Hauge Vestergård, og ham selv, og
overlade til dette udvalg at vælge
Årets Danske Skakspiller. Og så-
ledes blev det, idet der samtidig
blev indgået den aftale med Dansk

Skak Union, at Skak Oscar’en
overgår fra DSJ til DSU fra og med
2009 og her formentlig som åben
afstemning på www.dsu.dk.

Gennem årene er Skak-Oscar’en
tildelt følgende:

1977 Jens Kristiansen
1978 Jens Ove Fries Nielsen
1979 Jens Kristiansen
1980 Jørn Sloth
1981 Erling Mortensen
1982 Curt Hansen
1983 Curt Hansen
1984 Curt Hansen
1985 Bent Larsen
1986 Carsten Høi
1987 Lars Bo Hansen
1988 Lars Schandorff
1989 Erling Mortensen
1990 Lars Bo Hansen
1991 Curt Hansen
1992 Peter Heine Nielsen
1993 Peter Heine Nielsen
1994 Peter Heine Nielsen
1995 Jens Kristiansen
1996 Peter Heine Nielsen
1997 Lars Bo Hansen
1998 Curt Hansen
1999 Peter Heine Nielsen
2000 Curt Hansen
2001 Peter Heine Nielsen
2002 Nicolai V. Pedersen
2003 Curt Hansen
2004 Jacob Aagaard
2005 Davor Palo
2006 Allan Stig Rasmussen
2007 Jakob Vang Glud
2008 Peter Heine Nielsen

Den danske Skak-Oscar

Peter Heine Nielsen årets skakspiller 2008

Af Thorbjørn Rosenlund

www. dsu.dk

Peter

Heine

Nielsen.

Foto: Calle Erlandsson.
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Boris Avrukh
1 d4
Quality chess 2008, 458 sider

Grandmaster repertoire er undertit-
len, men ud over at afsløre at bogen
er en repetoirebog satte det ikke mine
forventninger væsentligt højere. At
titlen skal indeholde noget flashy for
at sælge, er regel nr. 1 i branchen. At
der er tale om bind, og bogen er på
over 450 sider gjorde mig mere nys-
gerrig. To-bindsværket skal ende
med at give et komplet repertoire
med 1. d4 for Hvid. Første bind
dækker alt efter 1... d5, og katalansk
og slavisk fylder godt 75%. Bogen
er en klassisk repetoirebog, der gi-
ver et komplet repertoire for Hvid,
hverken mere eller mindre. Hvor den
derimod skiller sig markant ud fra
mængden er i dens dybde. Forfatte-
ren lægger vægt på, at dette er et
stormester-repertoire. Ikke noget
med nemme løsninger eller sidevari-
anter for at springe over, hvor gær-
det er lavest. Vægten er lagt på
hovedvarianter, og afviges der der-
fra, begrundes det ofte med, at han
af konkrete grunde ikke mener, Hvid
kan opnå fordel, og foreslår inter-
essante alternativer til den gængse
teori. Repertoiret er grundlæggende
Avrukhs eget, og aktive topspillere i
forfatterrollen har ofte den ulempe,
at man ikke får hele sandheden. Det
synes på ingen måde at være tilfæl-
det her. Skulle Avrukh holde igen
med viden, har han i hvert fald ufat-
teligt meget af den. Man får det ind-
tryk, at han oprigtigt giver sit bud
på, hvordan Hvid bedst opnår fordel
i sine egne yndlingsvarianter. Hvem
bogen egner sig, til er det gode
spørgsmål. Maltas eneste IM, der er
katalansk-fan, så jeg vende tommel-
fingeren ned efter at have bladret den
igennem i Dresden. Umiddelbart fik
jeg selv samme indtryk. Bogen sæl-
ger nemlig ikke sig selv ved første
øjekast, men giver et tørt akademisk
indtryk. Avrukh er teoretiker, ikke

hans varianter, og man føler ikke, at
man er udsat for et urealistisk salg-
forsøg. Bogen er næppe egnet for
begyndere, varianterne er kom-
plekse, og man bliver ikke indført i
dem helt fra bunden, men fra om-
kring mesterspiller til og med stor-
mester er der interessant stof. En god
bog med et vellykket koncept.

�

Andrew Greet
Starting out:
The Accelerated Dragon
Everyman Chess 2008, 320 sider

Som navnet antyder er starting out
forsøgt meget pædagogisk. Ca. 2
diagrammer pr. side og alting for-

v/  Peter Heine Nielsen

Bognoter

Bøger

pædagog. Man skal ikke forvente at
få forklaret, hvorfor f.eks c6-feltet
er svagt i en given stilling. Men den
slags findes der masser af bøger, der
forklarer. Denne er anderledes, den
giver et realistisk og ærligt billede af
en 2650-stormesters åbningsreper-
toire.  Det væsentlige for den mere
ambitiøse og nysgerrige er nok, at
man får et stort indblik i, hvordan
Avrukh konstant forholder sig kri-
tisk til gængse opfattelser og forsø-
ger at forbedre den nuværende teori.
Jeg glæder mig allerede til bind 2.

�

Mark Dvoretsky, Artur Yusupov
Secrets of Opening Preperation
Edition Olms 2008, 280 sider

En ny udgave af de to berømte skak-
træneres glimrende bog. Der er kor-
rektioner samt udvidelser til flere af
kapitlerne, men ellers er materialet
identisk. Har man den tidligere ud-
gave, er opdatering ikke noget must.
Det er det derimod for den ambitiøse
spiller af have et eksemplar. Forfat-
terne er trænere, ikke teoretikere, så
man får et pædagoisk indblik i, hvor-
dan man opbygger et repertoire, samt
forholder sig til åbningsspillet gene-
relt. Selv om bogen ikke er af nyeste
dato, er er materialet stadig yderst
relevant og interessant.

�

Jan Markos
Beat the KID
Quality Chess 2008, 198 sider

Som titlen morsomt referer til, er der
tale om en hvid repertoirebog mod
kongeindisk (Kings Indien Defen-
ce). Men ganske overraskende fak-
tisk hele 3 hvide repertoirer mod
åbningen! En interessant idé, som vel
i grunden også afspejler, hvordan
praktiske spillere typisk arbejder. De
har et repertoire med flere mulighe-
der, og vælger så specifikt efter mod-
standeren. Markos foreslår 9. Se1 og
9. b4 i den klassiske hovedvariant,
såvel som 6. h3, populariseret af Kra-
senkow. Trods at bogen ikke er vold-
somt stor, og forfatteren med sit in-
teressante koncept skal dække utro-
lig meget, kommer han ganske godt
ud af det. Man får lyst til at prøve

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES

Skakspil af glas. Helt specielt
skakspil udført af glaskunst-
ner K. Rasmussen, Nykøbing
S. Skakbrættet i glas, hvid, mat
og brikkerne håndlavet i sort,
hvid farve. For liebhaver.
Vundet i Danmarks Radios
kunstforening. Aldrig brugt.
Sælges for 1200 kr. Hans
Grønfeldt, tidligere DR, tlf. 44
95 35 69.

SAC - Isle of Lewis skaksæt.
Helt nyt og ubrugt SAC
Games ‘Isle of Lewis’ skak-
sæt til salg. Komplet sæt af Isle
of Lewis figurskakbrikker og
flot sammenklappeligt bræt
(50x50cm). Ring 20 15 55 69.

KØBES:

Til privat samling købes æl-
dre årgange af danske, sven-
ske, norske, engelske og ty-
ske skakblade. God pris gives.
Turnerings- og problembøger
har også interesse. Per Skjold-
ager, tlf. 61 33 76 25.
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klaret helt fra grunden. Forfatteren
scorer absolut point hos mig ved ikke
blot at vise nogle af mine gevinst-
partier, men også ved at forholde sig
kritisk til visse konklusioner i Car-
sten Hansens og min bog om samme
åbning. Eksperter ville næppe finde
interessant nyt her, men har man lyst
til at lære accelereret drage, er her en
glimrende mulighed.

�

James Vigus
Play the Slav
Everyman Chess 2008, 224 sider

Ivan Sokolov er rollemodellen for
mange af forfatterens valg, og det
garanterer soliditet med en vis
agressivitet. Forfatteren virker godt
inde i stoffet, selv om valgene er
moderne og der under skriveproces-
sen må være kommet meget nyt stof
til. Især 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4 5. a4
Lf5 6. Se5 Sbd7 7. Sxc4 Sb6 8. Se5
a5!? Testes for tiden meget på top-
niveau, og Greet mener ikke som
mange andre, at Hvids centrum er
vigtigere end Sorts soliditet. En god
repertoire-bog, med vægten lagt på
sikre valg. Dog også med interes-

sante overraskelser som 3. Sc3
dxc4!? og 3. cxd5 cxd5 4. Sc3 Sf6 5.
Sf3 Sc6 6. Lf4 Sh5!?, der trods de-
res lidt suspekte rygte forsvares godt
af forfatteren. Ikke for begyndere,
og ej heller for professionelle, men
derudover anbefalelsesværdig.

�

Efstratios Grivas
Practical endgame play – maste-
ring the basics
Everyman Chess 2008, 320 sider

Grivas er efter min opfattelse under-
vurderet som forfatter. Jeg synes han
skriver glimrende bøger, og denne
er endnu en af slagsen. Bogen er,
hvad den giver sig ud for, en indfø-
ring i de mest basale slutspil. Den
slags bøger er der mange af, og denne
hører til blandt de bedre. Han kom-
mer vidt omkring i de teoretiske slut-
spil, og man får både et fint opslags-
værk såvel som en god lærebog.
Grivas har mange af sine egne par-
tier som eksempler, hvilket gør, at
overlappet ikke bliver helt så stort
som med andres værker, om end der
er en del kendte eksempler. Skal man
træne sig selv eller andre i teoretiske
slutspil er her en udmærket bog.

�

Steve Giddins
101 chess questions answered
Gambit 2008, 128 sider

En interessant idé. Forfatteren stiller
de oplagte spørgsmål. For ca. et halvt
års tid siden havde jeg Mads Ander-
sen på besøg, og stillede det udmær-
kede spørgsmål: ‘Hvad er i grunden
så godt ved løberparret?’ Som de fle-
ste andre, der ikke ved, hvad de skal
svare, søgte jeg tilflugt i et meget
langt svar. Giddins har kun en side
til hvert svar, hvilket gør det umu-
ligt at være grundig, men alligevel
er bogen interessant. Generelt synes
jeg, spørgsmålene er bedre end sva-
rene, og der er så afgjort rum for, at
et endnu stærkere spiller end Giddins
giver sig i lag med konceptet. Op til
mesterspillerstyrke tror jeg dog, der
er gode ting at hente. Giddins er en
udmærket pædagog, og eksemplerne
er godt udvalgt.

... BØGER

Drop dansk rating

Også jeg synes, det er ærgerligt, at
man skal betale 50 Euro pr. gruppe!
Ingen tvivl om det, men jeg tror des-
værre ikke, at en boykot mod Elo-
turneringer hjælper spor. Mange ar-
rangører er godt sure på FIDE, men
det kommer de ingen vegne med.
Man kan vælge at gøre ligesom
Lyngby-Virum Skakklub og lade
spilleren selv betale sin andel for Elo-
tilmeldingen. Den bliver kun til no-
get, hvis alle i gruppen betaler, siger
én nej, skal de andre naturligvis have
deres andel tilbage fra arrangøren.
I de fleste tilfælde betaler vi jo også
EMT-afgift, når vi deltager i ratede
turneringer.

For de medlemmer, der ikke del-
tager i EMT eller på hold har en del
klubber desuden deres eget rating-
system (som altså hverken er DSU-
eller Elo-rating).

I dag er langt over 20% af Dansk
Skak Unions medlemmer allerede
Elo-spillere. Og på verdensplan var
der pr. 1/10 2008 hele 98.411 Elo-
ratede spillere, har FIDE oplyst mig.

Den dag Bjørn Laursen ikke rater
turneringerne mere, bør man derfor
efter min mening droppe DSU’s ra-
ting. Den danske rating fungerede
godt, mens Elo-kravet var på mindst
2200!, men snart vil den være over-
flødig.

Steffen Michael Kristensen

Debat

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

Betaler ekstra god pris for:

Tidsskrift for Skak
1896 og 1898.

Skakbladet  1904/05,
1910/11 og 1916/17;

Arbejderskak  1931, 1932
(#2), 1966 (#10) og 1967.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

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

International bogauktion

Den svenske skakklub SS Manhem
har siden 1976 afholdt auktioner
over skakrelaterede effekter, skak-
litteratur først og fremmest, og lør-
dag den 28. marts kl. 13.00 løber
den 42. auktion af stabelen med ca.
950 auktionsnumre.

Auktionen tiltrækker skaksam-
lere fra hele verden, både som kø-
bere og sælgere.

Katalogen kan ses på klubbens
hjemmeside, og en papirudgave til-
sendes gratis.

www. ssmanhem.se
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v/ Steffen Pedersen

Gibtelecom Chess Festival i Gibral-
tar har på få år udviklet sig til en af
de mest attraktive åbne turneringer
på den europæiske skakscene. Det
er kun få åbne turneringer, der kan
lokke absolutte verdensklassespil-
lere til, men det gør man i Gibraltar.

Gashimov, Svidler og Nakamura
var nogle af dem i år, og dertil et
hav af stormestre. Ove Weiss Hart-
vig var som eneste dansker med og
gjorde det udmærket med 5½ point
af 10 mulige.

Peter Svidler og Vadim Milov
scorede begge 8/10, og dermed skul-
le vinderen findes efter omkamp,
akkurat som det var tilfældet sidste
år. Den duel vandt Svidler, der efter
sejr i begge hurtigskakpartier kunne
hæve en præmiecheck på 15.000 £.
Nana Dzagnidze, Georgien, vandt
den 6.000 £ store præmie som bedst-
placerede kvinde med 7 point.

Den norske junior Jon Ludvig
Hammer har vist hastige fremskridt
og vandt f.eks. jubilæumsturnerin-
gen i Gjøvik i begyndelsen af ja-
nuar. Det resultat udløste samtidig
Hammers afgørende norm til GM-
titlen. I Gibraltar gjorde nordman-
den ikke det store væsen af sig, men
han vandt en fin angrebssejr i 6.
runde:

Lorin D’Costa (2445)

Jon Ludvig Hammer (2532)

Engelsk / A12

1. c4 Sf6 2. g3 c6 3. Sf3 d5 4. b3 dxc4

5. bxc4 e5

�

tiativ: 12. Kf2 (12. 0-0? Sc2 13. Tb1
Sxe3) 12... h6 13. e4 Sc2 14. Tb1
Lc5† 15. Kf1 Lc8 16. Sh3 Le6.
10. Sxf3 Lc5 11. Sa4 Sb4! 12. d3 Da5

Eller måske endda 12... Sxd3†!? 13.
exd3 Lxd3.
13. Ld2 Le3

Eller 13... Sg4!?
14. a3

Hvid undervurderer tydeligvis det
følgende offer. Med 14. Lc3! er han
fuldt ud med i partiet.
14... Lxd2† 15. Sxd2

Nødvendigt, da 15. Dxd2 Sc2† 16.
Kd1 Dxd2† 17. Kxd2 Sxa1 18.
Txa1 taber en kvalitet.
15... Sxd3†! 16. exd3 Lxd3
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Når de få brikker er væk, så er det
ikke svært at vurdere officersofferet.
Sort mangler kun lige at få rokeret,
før der kommer fuldt tryk under
kedlerne. Til gengæld spiller Hvids
brikker slet ikke sammen, og han
får ikke sin konge i sikkerhed.
17. Df3

17. Kf2 Efter 17... Sg4† 18. Kg1
De5! 19. De1 Le2! løser Hvid hel-
ler ikke sine problemer.
17... 0-0-0

Så spiller alle brikker med, og Hvid
er forsvarsløs.
18. Lh3† Kb8 19. Df4† Ka8 20. Sb2

The8† 21. Kd1 Dc3 22. Sxd3 Dxa1†

23. Sc1 Se4 24. Te1 Db2 0-1

En aggressiv men også risikabel
fortsættelse. Sort vinder med det
samme terræn i centrum, men e-bon-
dens status kan nemt tippe fra styrke
til svaghed.
6. Sc3 e4!?

For den mere forsigtigt anlagte er
6... Ld6, som bl.a. Davor Palo har
spillet et par gange, et fint alterna-
tiv.
7. Sg5 Lf5

I Malakhov - Sutovsky, Saint Vin-
cent 2002, tabte Sort e-bonden efter
7... Lc5?! 8. e3! Lf5 9. Lg2 Dd3?
10. Db3 Sbd7 11. Scxe4 Dxb3 12.
axb3 h6 13. Sxf6† Sxf6 14. Sf3 Lc2
15. La3 Lxa3 16. Txa3 c5 17. Ke2,
og Hvid konsoliderede langsomt sin
materielle fordel. Bedre var 9... De7,
men e-bonden er fortsat i fare, f.eks.
10. Dc2 Sa6 11. a3! Lb6 12. Sgxe4
Sc5 13. f3 0-0 14. 0-0 Tfe8 15. a4!
med stor hvid fordel.
8. Lg2 Sa6!?

Eller 8... h6 9. Sgxe4 Sxe4 10. Lxe4
Lxe4 11. Sxe4 Dd4 12. Sc3 Dxc4,
og Sort står fint.
9. f3?!
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Hermed opgiver Hvid (måske med
rette) at stemple den sorte e-bonde
som en svaghed. Efter 9. 0-0 Sc5
10. La3 h6 11. Lxc5 hxg5 12. Lxf8
Kxf8 13. Db3 De7 er stillingen no-
genlunde i balance.
9... exf3

Også 9... e3!? 10. dxe3 Dxd1† 11.
Sxd1 Sb4 kom stærkt på tale. Hvids
brikker koordinerer ikke optimalt,
og for bonden får Sort et stærkt ini-
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Sport og samfund
EU-skak 2008:

I anledning af det franske EU-for-
mandskab ønskede franskmændene
at rette fokus mod ‘sport og europæ-
isk samfund’ og valgte til det formål
i starten af december sidste år at ind-
byde unge fra de 27 EU-lande til en
sportslig/kulturel begivenhed i Pa-
ris. Af årsager, som ikke stod os helt
klart, men som vi bestemt var til-
fredse med, havde man valgt skak
og motionsløb, som de to sports-
discipliner, der skulle være grund-
laget for hele arrangementet.

Fra hvert land blev der til skakken
inviteret en dreng og en pige på max.
17 år, og til løbet en dreng og en
pige på 12-13 år. Desværre var der
ingen danske deltagere i løbet, som
blev afviklet som et gadeløb i områ-
det omkring Eiffeltårnet, men Dansk
Skak Union ville gerne være med,
og juniorlandstræneren udtog 14-
årige Amalie Heiring Lindestrøm,
Esbjerg Skakforening (rating 1438)
og 16-årige Dara Sevkan Akdag, der
til daglig spiller for BMS Skak
(rating 2144). Samt undertegnede
som rejseleder.

Fællesskab og Frankrig
Det vigtigste formål med begiven-
heden var nok at give mulighed for
at skabe nye venskabelige relationer
på tværs af landegrænser i EU, samt
at udbrede unge menneskers kend-
skab til Frankrig. Deltagerne blev
indkvarteret privat hos værtsfamilier

To danske skak-juniorer til internationalt træf i Paris med fokus

på kultur og sport – og de vandt landekonkurrencen.

med tilknytning til gymnasiet Lycée
Victor Duruy, og tanken var vel, at
der skulle snakkes fransk. Amalie og
Dara blev sammen med en dreng fra
Østrig indkvarteret hos en meget
international familie, der havde rejst
og boet flere steder i verden, så de
kommunikerede fint sammen – på
engelsk(!)

De tværkulturelle aktiviteter var
vigtigere end skak og løb, og det
meste af tiden gik med receptioner,
officielle møder med taler og mid-
dage, bl.a. på det berømte universi-
tet, Sorbonne, samt på Paris’ Råd-
hus, hvor den franske justitsminister
holdt tale.

Uventet førsteplads
Selve skakturneringen blev gennem-
ført som 7-runders hurtigskak med
30 minutters betænkningstid til hver
spiller pr. parti. Både Amalie og Dara
havde to dage før deltaget i DM i
skoleskak, der afvikles under samme
betingelser, så de var i god form!

I flyet på vej til Paris talte vi om
de danske chancer og var enige om,
at det ville blive svært at opnå en
topplacering, da de store gamle EU-
lande kunne stille med meget stærke
spillere på både pige- og drenge-
siden, ligesom mange af de nye med-
lemmer af EU fra Østeuropa pr. tra-
dition har mange unge dygtige
skakspillere.

Men helt så stærk var turneringen

nu ikke, for det viste det sig, at kun
13 lande stillede til start. Bl.a. mang-
lede de store lande som Tyskland,
England og Spanien, ligesom vi var
det eneste nordiske land, der deltog.

Alt blev afviklet i én stor gruppe,
men med tre konkurrencer, nemlig
dels en landekonkurence, dels indi-
viduelle konkurrencer blandt drenge
hhv. piger. Styrkemæssigt var der
meget stor forskel mellem landene.
Dara var 2. højest ratet blandt dren-
gene, mens Amalie var 7. højest ratet
blandt pigerne.

Det lykkedes os at vinde lande-
konkurrencen efter en nervepirrende
afslutning (samlet score på 14 par-
tier):

1. Danmark 10 pts.
2. Tjekkiet 9½ pts.
3. Estland 9 pts.

Desuden blev Dara en delt nr. 1
blandt drengene sammen med Va-
clav Svoboda, Tjekkiet (Elo 2277)
med den flotte score 6/7. Amalie blev
en delt nr. 4 blandt pigerne med sco-
ren 4/7.

Afgørende partier
To glimt fra partierne i den afgørende
sidste runde, hvor Danmark skulle
bruge 1 point for at sikre 1. pladsen.

Først Daras parti. Vi kommer ind
efter Sorts 25. træk, hvor Dara be-
slutter at satse hele butikken:

Af Torsten Lindestrøm
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Leonora Braggaar
Holland (2033)
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Dara Akdag
Danmark (2144)

26. Tf4?!

26. Df2 Lf6 27. Dg3 med lige spil.
26... Sxc4 27. Txc4?!

27. bxc4 Ld7 28. Sc3 Tb4 29. Tcf1
Lf6 30. e5!? dxe5 31. Txf6 exf6 32.
Se4 med kraftigt initiativ til Hvid.
Sort kan dog fortsætte med: 32...
Dd8! 33. Sxf6†?! (33. De1!?) 33...
Dxf6 34. Txf6 Tb1† 35. Dc1 Teb8
36. Tf1 Txc1 37. Txc1 Lxa4 med
sort fordel i henhold til Fritz! Under
alle omstændigheder vanskeligt at
gennemskue i hurtigskak!
27... Txb3

Med sort fordel.
28. Th4 e6 29. Lf8 Kxf8??

29... Lf6! 30. Dh6 Tb1† 31. Tc1
Txc1† 32. Sxc1 Da5! og vinder.
30. Txh8† Ke7 31. Dg5† Kd7 32. Th7

Te7 33. dxe6† Kxe6 34. Dd5† Kf6??

34... Kd7 35. Txf7 Tb1† 36. Sc1
Txf7 37. Dxf7† Kc6 38. Dd5† Kb6
holder skansen.
35. Tc1!!

Pludselig er Sort færdig pga. truslen
Tf1† og opgav derfor. F.eks. 35...
g5 36. Th6† Kg7 37. Dxg5† Kf8
38. Th8 mat!
1-0

Amalies parti fra 7. runde var også
spændende. Med gevinst ville hun
have vundet pige-konkurrencen. Vi
kommer ind i partiet efter Hvids 19.
træk h4.

Amalie Lindestrøm
Danmark (1438)
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Lisa Hortensius
Holland (2042)

19... a4! 20. Ld5 Sxd5 21. Lxg7

Eller 21. exd5 Txb2!!
21... Kxg7

Her var både 21... Sb4 og 21... a3
endnu stærkere og faktisk helt afgø-

rende. 21... Kxg7 er dog stadig nok
til at fastholde afgørende fordel.
22. exd5 a3 23. Dd4† Kg8 24. bxa3

Tb1†?

24... Tbc7 er meget bedre, f.eks. 25.
Td2 Db3 26. Dd3 Txc2† og vinder.
25. Kd2 Tb2 26. Tc1 Db3 27. Dd3

Tcxc2†??

I alvorlig tidnød spiller Amalie des-
værre forkert. Følgende variant var
stadig godt nok til at bevare en lille
fordel. 27... Dxd3† 28. Kxd3 Ta2.
28. Txc2 Txc2† 29. Dxc2 Dxa3 30. Tf1

Og Amalie tabte kort efter på tid i en
i forvejen tabt stilling. Ærgerligt!
1-0

Alt i alt en fin indsats af de to danske
spillere. I det hele taget havde vi alle
en god tur og de franske værters for-
mål med at arrangere denne begiven-
hed blev efter min mening opfyldt.
Både Amalie og Dara fik lært lidt
om Frankrig primært via den private
indkvartering. Desuden fik de via
skakturneringen mulighed for at ud-
vikle venskaber med andre unge fra
andre EU-lande.

Som leder er det også en interes-
sant begivenhed at deltage i, da det
giver mulighed for at udveksle erfa-
ringer på tværs af landegrænser –
både hvad angår skak men også in-
den for mindre væsentlige områ-
der(!) som politik og kultur.

Amalie Heiring Lindestrøm. Dara Sevkan Akdag.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 35.

1. Tim Rogers
D. Evans Quek

Oxford 2002. 19. Txh7! Måske lidt
trivielt. Men stadig kønt. 19... Kxh7.
At Sorts bedste svar nu var 19... Te5,
forbigår vi i pinlig tavshed. 20.
Th1†. 1-0.

2. Jan Johansson
Ralf Åkesson

Omkamp om Sverigesmesterskabet,
Stockholm 1989. 23. Sxh7! Men
ikke 23. Sd6 Td8 24. Sxc8 Taxc8
25. Dh4 h6 26. Sxe6 Dxa3 27.Sxd8
Txc4 etc. 23... fxe4. For efter 23...
Kxh7 24. Sg5† Kg8 har Hvid 25.
Dh3!, der både dækker løberen og
truer mat. 24. Sf6†. Sort klarer sig
lige efter 24. Sg5 Sf3 25. Sxe4 Dxa3
26. Sf6† Lxf6 27. Dxg6† Lg7 28.
Dxe8† Df8! 24... Lxf6 25. Txf6
Ld7 26. Txg6† Sxg6 27. Dxg6†
Kh8 28. Lb2†. Eller 28. Txe4! 28...
e5 29. Txe4 Dd8 30. Txe5. 1-0.

3. Graham Burgess
Flemming Petri Petersen

Aarhus Sommer 1991. Sort vinder
smart – som en maskine ville gøre –
efter 40... Kf7! med truslen 41... f3!!,
hvilket hverken 41. Lxd6 eller 41.
Txh5 forhindrer. Vi mere dødelige
foretrækker det direkte 40... Dg3†!
med den prosaiske følge 41. Dxg3
fxg3† 42. Kh1 Txd5. Hvid opgav
dog straks. 0-1.

4. Friso Nijboer
Penteala Harikrishna

Corus B, Wijk aan Zee 2001. 30.
Sxe6! Det var selvfølgelig også
muligt at slå på b4 først. 30... bxc3†
31. Ke2 Ld7. Pointen var 31... Txf3
32. Dxf3 Dxe6 33. Dxh5. 32. Txf5
Lxe6 33. Df3! Lxf5, men Sort op-
gav, da der er mat i få træk. 1-0.

5. John Paul Wallace
Bo Garner Christensen

Politiken Cup ’96, Brøndby. 30.
Txf6†! fjerner den vitale forsvars-

brik. Også et træk som 30. Sd2 med
ideen 31. Sxe4! kunne bruges. 30...
Kxf6 31. Dh4†! Kf7 32. Dxh5†
Kg8. 32... Kf8 33. Tf1† Lf6 34.
Lh6† Kg8 35. Txf6! 33. De8† Lf8
34. Th8†. Eller 34. Tf1! 34... Kxh8
35. Dxf8† Kh7 36. Dh6† Kg8 37.
Dg6†. 1-0.

6. Boris Vasiliev Spassky
Boris T. Vladimirov

Sovjetmesterskabet, Baku 1961. 21.
Dh5! En simpel mattrussel, som kun
21... Ke7 kan parere. Dog vil Hvid
så fortsætte angrebet med 22.Thd1
Le6!? 23. Lxe6! Dxe6 24. Lxg5†
hxg5 25. Dxg5† Lf6 26. Dc5† Kf7
27. Txa8 med materiel fordel, f.eks.
27... Txh2 28. Df2! Men Sort valgte
det dårligere 21... De7? 22. Lf2 Lg4.
Truslen 23. Lc5† var frygtelig: 22...
Ta5 23. Txc8. 23. Txe8†? Forstå-
eligt nok, men brandærgerligt: 23.
Dxe8†!! Avra Kadavra! 23... Dxe8
24. Lc5 mat! 23... Txe8 24. Dxg4
Le5 25. Td1! Der truer nu 26. Td7,
og Sort har nok – inden han opgav
her – kigget lidt på brilliante hvide
fortsættelser som 25... h5 26. Df5†
Df6 27. Lc5† Kg7 28. Td7† Kh6
29. Td6!. Eller lige så elegant: 25...
Td8 26. Lc5 Txd1† 27. Dxd1 Dxc5
28. Dd8† Kg7 29. Dd7† Kg6 30.
Df7 mat. 1-0.

7. Paul Keres
Efim P. Geller

Omkamp om 2. plads i kandidat-
turneringen (Curaçao), Moskva
1962. 19. Dh5! Meget bedre end 19.
De4 f5 20. Df4 Tc7. 19... g6. Men
ikke 19... h6 20. Sg6 Df7 21. Lf5
eller 21. Dg4. 20. Sxg6! Også 20.
Lxg6!? kom på tale, f.eks. 20... fxe5
21. Lxe5 Tc7 22. Td4 Tf6 23. Ld3.
20... hxg6 21. Lxg6 Dg7. Hvid ville
også gennemføre angrebet efter 21...
La6 22. Lf5 Lxf1 23. Le6† Kg7 24.
Dg5† Kh8 25. Kxf1! 22. Td3. Igen
var der en anden mulighed: 22. Lf5
Tc4 23. Le6† Tf7 24. Td3 Ld6 25.

Te1! 22... Ld6 23. f4! Dh8 24. Dg4
Lc5† 25. Kh1 Tc7 26. Lh7† Kf7
27. De6† Kg7 28. Tg3† og mat i
næste træk. Dette var sidste og af-
gørende parti i matchen, som Keres
vandt med 4½-3½ og kvalificerede
sig til kandidatturneringen det føl-
gende år. 1-0.

8. Walter Shawn Browne
Zoltan Ribli

Surakarta 1982. 22. Sxg6! Te8.
Kongeangrebet slår igennem, hvis
springeren tages, f.eks. 22... hxg6
23. De6† Kh8 24. Txf8† Dxf8 25.
Dxg6 Kg8 26. De6† Df7 27. Lh7†
Kf8 28. Dd6† De7 29. Tf1† Ke8
30. Lg6†. 23. Dh5 Le4 24. Lxe4
Txe4 25. Df5. Da der nu på 25...
De8 kommer 26. Dd5† De6 27.
Se7†, valgte ungareren at stoppe her.
1-0.

9. Yasser Seirawan
Dmitry Gurevich

USA-mesterskabet, Estes Park
1986. 16. Sxf7! Kxf7 17. d6† Kf8
18. Te7 Le8 19. Se4. Sort er helt
færdig. Hvid kunne også have valgt
19. Df3 Dxd6 20. Te6 eller 19. Sb3
Lxc1 20. Sxc5! etc. 19... Lxc1 20.
Sxf6. Og her var 20. Dxc1! endnu
hurtigere. 20... Lxb2 21. Sxh7†!
Txh7 22. Df3† Lf7 23. Txf7†. Og
så var det tid at komme ud og nyde
de naturskønne omgivelser! 1-0.

Walter S. Browne, USA.

Foto: tr.
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Mat i 3 træk.
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Hvid trækker og vinder.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Hjælpemat i 4 træk.

I alt 8 halvtræk, Sort trækker først,
Hvid sætter Sort mat i 4. træk.
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Hvid trækker og vinder.
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Den gordiske knude
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Løsninger til nr. 1/2009
13462. 1. Kg4. Albert Wilhelm
Malmström, Sverige (22/8 1871 - 8/
11 1948).
13463. 1. Dd7! Vidunderlig nøgle.
Forførelser 1. De7/Td8? g3!
1. Tg8†/Td1? S(x)g6! Comins
Mansfield, England (14/6 1896 - 27/
3 1984). Stormester i problemkom-
position fra 1972. Måske den bedste
totrækskomponist til alle tider.
13464. 1. Tc2! med efterfølgende
smukke matbilleder. Forførelse 1.
Dd3? Sc3!
13465. 1. Ke2! d6/Kd5 2. Lg2† Ke5/
Kd4 2. Lb2† d5 2. Te6†. Ferdinand
Friedrich Möller, Tyskland (1/1
1853 - 24/9 1941).
13466. 1. Kg2 Kf5 2. Kf3 Kg6 3.
Kg3 Kh5 2. Kh3 Kg6 3. Kg3. God
nøgle. Efter 3 træk genopstår be-
gyndelsesstillingen, men med Sort i
trækket! Det er hyppigt afgørende,
også i almindeligt slutspil. Hans
Franz Lange, Tyskland (1/10 1920 -
19/2 1944). Lidet kendt, kun 17 år,
da han lavede denne lille opgave.
13467. Løsning (blot hovedvari-
anten): 1. Lg6† Ka1 2. Kf7 a3 (2...

Sc4 3. Ld4† Sb2 4. Lg7 med lign.
vendinger) 3. Lh6 Sd1 4. Lg7† Sb2
(de hvide løbere skal bag kongen, så
denne kan vandre ned og bidrage til
matsætningen og undgå pat) 5. Kf6
Sc4 6. Ke6† Sb2 7. Ke5 Sd1 8. Kd5†
Sb2 9. Kd4 Sd1 10. Kd3† Sb2† 11.
Kc3 Sd1† 12. Kb3† Sb2 13. Lf8 Sc4
14. Lf5 Sd2† 15. Kc3 og vinder.
Troitzky og de to brødre Vassily og
Mikhail Platov fra Riga og har ud-
tænkt denne teknik. Vassily levede
(1881-1952) og var mediciner.
Mikhail var født 1883, blev ingeniør
og døde sandsynligvis i 1938 i en af
Stalins arbejdslejre.
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Bliv medlem af

Dansk Skak Unions

Støtteforening

Giro 8 06 43 93



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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3. Fast and the Furious H

21/03 2009. – Taastrup skakforening
indbyder til 8-runders hurtigturnering
for 2-mands hold, 20 min pr. spiller
pr. parti. Der spilles i én stor gruppe
med ratingpræmier. – Spilledag: Lør-
dag den 21. marts 2009 fra kl. 10.00
til kl. 18.00. Desuden vil der være
‘hyggelyn’ om aftenen for dem, som

har lyst. – Spillested: Gadehavegårds-
skolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630
Taastrup. – Indskud: Pr. hold 200 kr.
som betales ved turneringsstart. –
Præmier: Ved 12 deltagende hold
1600 kr. Ved 16 deltagende hold er
der præmier til bedstplacerede hold
med en samlet alder under 30 år og
ligeledes til det bedste hold med en
samlet alder over 100 år. Ellers er det
generelt 100% af indskuddet. – Til-
melding: Senest 18. marts 2009 på
www.taastrupskakforening.dk. Eller
til Alexander Rosenkilde, email:
alexander.rosenkilde@mail.dk, tlf.
22 67 67 97,  eller Jan Mose Nielsen,
email: janmose@stofanet.dk, tlf. 22
18 61 20.

Herlev Forårs EMT 2009 K

30/3 - 8/6. – Herlev Skakklub indby-
der hermed til 7-runders koordineret
turnering i klubbens lokaler, i 8-
mands grupper hvis det er muligt.
Turneringen afvikles over 9 mandage.
Der er undervejs afsat to mandage,
hvor udsatte partier kan afvikles, så-
fremt begge spillere kan spille på de
pågældende tidspunkter. – Bemærk
den kortere betænkningstid (som i
KSU’s holdturnering). – Spilletids-
punkter: Mandagene 30/3, 6/4, 20/4,
4/5, 11/5, 18/5 og 8/6, alle dage kl.
19.15-23.15. Urene startes præcis kl.
19.15. Udsatte partier kan afvikles
mandagene 27/4 og 25/5, ligeledes kl.
19.15-23.15. – Betænkningstid: 2 ti-
mer pr. spiller til hele partiet. –
Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Ho-
vedgade 172, 2730 Herlev (indgang
fra J.E. Pitzners Vej). Bus 350S kø-
rer lige til døren. – Indskud: 150 kr.,

juniorer og folkepensionister dog kun
100 kr. Hele indskuddet minus EMT-
afgift går til præmier. – Tilmelding
og indskud: Telefonisk tilmelding til
Kenneth Nielsen, tlf. 44 91 30 30,
senest d. 22/3 2009. Hurtig tilmelding
anbefales pga. max. 32 deltagere. Ind-
skud betales samtidig med tilmeldin-
gen, og senest d. 22/3, på Herlev Skak-
klubs girokonto i Danske Bank
(reg.nr. 1551, kontonr. 1300687).
Husk ved betalingen at anføre fuldt
navn i tekstfeltet. – Bemærk: Der må
ikke ryges i bygningen.

Djurslandsturneringen
EMT 2009 K

2/4 - 4/6. – Grenaa Skakklub indby-
der til den 66. udgave af Djurslands-
turneringen. Spilledage: 7 torsdage
(evt. kun 5, afhængig af deltageran-
tallet): 2/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5,
28/5 og 4/6 med start kl. 19. Evt. ud-
satte partier kan afvikles mandag d.
4/5 eller mandag d. 25/5. Evt. om-
kamp afvikles mandag d. 8/6. – Af-
slutning: Lynskak og præmieuddeling
d. 11/6 kl. 19.30. – Spillested: Grenaa
Idrætscenter, Ydesvej. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
½ time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Turneringsform: Alle-mod-alle
grupper, evt. Monrad. – Indskud: 150
kr., betales ved 1. runde. – Præmier:
1. pr. i mesterklassen 800 kr. Ryg-
ning: Der er rygeforbud i Idræts-
centret. – Tilmelding med navn, fød-
selsdata, ratingtal og telefonnummer:
Senest 24/3 til Asger Hartelius, Ågade
9 K, 8500 Grenaa, tlf. 86 32 23 72,
email: asger.h@stofanet.dk.

DM i Silkeborg K

4/4 - 13/4. – Dansk Skak Unions 100.
enkeltmandsturnering, danmarksme-
sterskab, åbent for alle. – Se indby-
delsen side 46-47.

LVS Forår 2009 K

15/4 - 10/6. – LVS indbyder til den
traditionelle forårs EMT. – Spillested:
Rustenborgvej 15 A, Lyngby. Røgfri
spillelokaler. – Spilletider: Der spil-
les på følgende onsdage: 15., 22. og
29. april, 13., 20., og 27. maj samt 10.
juni. Alle dage med start kl. 18.30.
Der vil være mulighed for at afvikle
udsatte partier den 6. maj samt 3. juni.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Turneringsform: Én

2. KSU Dagturnering 2009

Københavns Skak Union indbyder til fem-runders dagturnering.
Turneringen er åben for alle.

Spillested: K41’s lokaler, Mellemtoftevej 11, Valby.

Spilledage: Mandagene 2., 9., 16., 23. og 30 marts 2009, alle dage
startes kl. 12.00.

Turneringsform: Afhænger af deltagertallet, sandsynligvis i én
gruppe. Turneringen Elo-rates, hvis betingelserne er opfyldt.

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

Indskud: 100 kr., der betales på første spilledag.

Tilmelding: Via KSU’s hjemmeside, eller til Jan Petersen,
kasserer@ksu.dk, senest mandag 23. februar.
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gruppe, Monrad eller Schweizer, af-
hængig af tilmeldinger, indskud: 150
kr., som betales senest på første spille-
dag. – Præmier: Indskuddet (minus
EMT-afgift) går ubeskåret til præ-
mier. Ved pointlighed deles penge-
præmier (ingen korrektion). – Elo: Så-
fremt betingelserne er til stede, vil tur-
neringen blive Elo-ratet. – Mobil-
telefon: DSU’s regler er gældende. –
Tilmelding: Senest torsdag d. 9. april
2009 til Jan Petersen, tlf. 45 89 13 37,
email: jan-petersen@post.tele.dk.

Odysseus
Forårs EMT 2009 K

16/4 - 14/5. – Skakforeningen Odys-
seus indbyder til 5 runders EMT i
klubbens lokaler Frødings Alle 8A,
2860 Søborg, på torsdage 16/4 - 14/5.
Der spilles i 6-mands grupper alle-
mod-alle, som Elo-rates om muligt.
Gruppeinddeling efter DK-rating. –
Indskud: 150 kr. overføres til bank-
konto 5336 0393939. Præmier i hver
6-mands gruppe: 500, 250 kr. – Spil-
letid: 19.30-23.30 (2 timer pr. spiller
til hele partiet). – Tilmelding: senest
søndag den 12/4 til Simon Reusch,
email: simonreusch@hotmail.com,
tlf. 28 69 90 56.

Vejleturneringen 2009 K

16/4 - 4/6. – Skakklubben Evans ind-
byder herved til koordineret turnering
på følgende torsdage: 16/4, 23/4, 30/
4, 7/5, 14/5, 28/5, 4/6. – Spilletid: Kl.
18.30 - 23.30. Bemærk spilletids-
punktet! – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, og derefter færdigspil med
½ time til hver plus opsparet tid efter
FIDE’s regler for hurtigskak. –
Spillested: Hældagerskolen i den
nordlige del af Vejle (Bredballe),
Nørremarksvej 157. – Turnerings-
form: Der spilles så vidt muligt i 8-
mands grupper. Turneringen vil blive
Elo-ratet, hvis det er muligt. Der er
rygeforbud i spillelokalerne. – Ind-
skud: 130 kr. for alle, juniorer dog 80
kr. (ved Elo-grupper 20 kr. ekstra pr.
spiller). – Tilmelding: Med angivelse
af ratingtal senest 2. april til Preben
Sørensen, Skovparken 49, 8722 He-
densted, tlf. 75 89 06 09, email: phau
@post10.tele.dk, eller Erik Pontop-
pidan, Underager 14, 7120 Vejle Ø,
email: Methac@mail1.stofanet.dk,
tlf. 75 81 55 54. Eller online tilmel-
ding på www.skakklubbenevans.dk.
– Vel mødt i Vejle!

Copenhagen Chess Challenge 2009

BMS Skak inviterer for femte år i træk til international åben GM-
turnering i ugen med bededagsweekenden. Takket været turneringens
hovedsponsor ‘Formuepleje’ vil turneringen ligesom sidste år have
stærke GM’er og IM’er i toppen af feltet og give mulighed for at lave
GM & IM-norm.

Turneringen er åben for alle spillere. Turneringen spilles som
9 runders Swiss, på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup i tiden fra
onsdag den 6. maj (eftermiddag) til og med søndag den 10. maj 2009.
Betænkningstiden vil være 90 minutter + 30 sekunder pr. træk.

KM 2009: Samtidig er CCC2009 officielt Københavnsmesterskab
2009! Denne titel vindes af bedst placerede KSU-spiller.

Præmier: 1. pr. 4000 kr., 2. pr. 3000 kr.,  3. pr. 2000 kr., 4. pr. 500 kr.

Indskud: Titelholdere og spillere med +2400 gratis. / Spillere over 20
år med Elo 500 kr. / Juniorer med 2100-2400 300 kr. / Juniorer med
1900-2099 400 kr. / Juniorer med 1600-1899 500 kr. / Spillere uden
Elo 800 kr.

Kontakt: Lars-Henrik Bech Hansen, tlf.  26 32 63 58, eller
Tom Skovgaard, tlf. 24 28 14 10.

Yderligere information og tilmelding senest 2. maj 2009 – se turnerin-
gens hjemmeside:

www.copenhagenchesschallenge.dk

Himmerlands-
mesterskabet 2009 K

20/4 - 2/6. – Aars Skakklub indbyder
hermed til 7 runders EMT om Him-
merlandsmesterskabet. Elo-rating om
muligt. – Spillested: Erhvervssko-
lerne, Aars. – Spilledage: 20/4, 22/4,
27/4, 4/5 11/5, 18/5, 25/5. Lynturne-
ring og præmieuddeling 2/6. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk, ½
time +evt. opsparet tid til resten af
partiet. Alle runder starter kl. 19.00.
– Indskud: M-kl.: 150 kr., øvrige klas-
ser 110 kr. Juniorer u/18 og pensioni-
ster 80 kr. Opkræves første spille-
aften. – Præmier: M-kl: 1. pr. 1500
kr., øvrige klasser: 1. pr. 600 kr. –
Tilmelding: Senest 8/4 til Henning
Larsen, Løvsangervej 6, 9600 Aars.
Tlf. 98 62 36 72. – Sponsor: Spar
Nord.

Femmeren Skødstrup 2009 K

22/4 - 20/5. – Skødstrup Skakklub
inviterer til koordineret turnering på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. Der spilles med 2 ti-
mer til 40 træk + ½ time til resten
mellem 18.30 og 23.30 følgende ons-
dage: 22/4, 29/4, 6/5, 13/5 og 20/5. –

Indskud 150 kr. Kontante præmier. –
Gode spilleforhold og billig kantine.
– Tilmelding senest 15. april til Willy
M. Nielsen, Bondehaven 30, 8541
Skødstrup. Tlf. 86 99 24 61, email:
willymn@gmail.com.

Ølgod EMT K

28/4 - 26/5. – Ølgod Skakklub indby-
der hermed til 5 runders EMT følgen-
de tirsdage kl. 19.00-24.00: 28/4, 5/5,
12/5, 19/5, 26/5, på Aktivitetscenteret,
Gartnerpassagen i Ølgod. – Indskud
120 kr. – Tilmelding senest 21/4 til:
Flemming Ormstrup, Tyttebærvej 20,
6870 Ølgod, tlf. 75 24 58 82. eller på
www.oelgod-skakklub.dk.

Husk også ...

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

Viborg Weekend EMT 2009
27/2 - 1/3
Skakmølle dobbelt-weekend
27/2 - 15/3
Sondex Cup
13/3 - 15/3
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... KOMMENDE TURNERINGER

Spillested

Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

Tidsrum

Lørdag den 4. april til mandag den 13. april 2009.

Elo-rating

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

Landsholdsklassen

9 runder efter Dansk Schweizersystem. Beretti-
gede deltagere er Danmarksmesteren 2008,
vinderen af kandidatklassen 2008, GM’ere og
IM’ere, Juniordanmarksmesteren samt spillere
med minimum 2200 i dansk rating eller et gyldigt
kandidatresultat ved tilmeldingsfristens udløb.
Desuden har de 8 højest ratede tilmeldte junior-
spillere med et ratingtal på mindst 2000 ret til at
deltage i Landsholdsklassen. Bedst placerede
juniorspiller får titlen ‘juniordanmarksmester’.

Der spilles med betænkningstiden 100 minutter til
40 træk plus 50 minutter til 20 træk plus 15
minutter til resten af partiet. Derudover tillægges
30 sekunder pr. træk hele partiet igennem.

Spilletidspunkter:
1. runde starter lørdag den 4. april kl. 14.00.
2.-8. runde spilles fra kl. 13.00.
9. runde fra kl. 12.00.

Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Hotel
Scandic fra lørdag den 4. april, for spillere med et
dansk ratingtal på minimum 2450 på et tidspunkt
siden sidste DM, samt for Danmarksmesteren
2008 og vinderen af kandidatklassen 2008.

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

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

Spille- og betænkningstid i alle øvrige grupper

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

Åben række

Der kan vælges mellem følgende turnerings-
former:

G7: 7 runder grupper med højest 32 deltagere
pr. gruppe.

G5: 5 runder grupper med højest 16 deltagere
pr. gruppe.

Der planlægges hovedsageligt med schweizer-
grupper, men enkelte alle-mod-alle grupper
kan evt. oprettes, hvis der er ønske om det.

G7: Starter tirsdag den 7. april,
G5: Starter torsdag den 9. april.

Veteranklassen

5 runder Dansk Schweizersystem med start torsdag
den 9. april. Deltagerne skal være fyldt 60 år den
9. april 2009. Dog har alle tidligere deltagere i
klassen (da grænsen var 55 år) ret til at deltage.

Indskud

300 kr. i alle klasser.

Præmier

Præmier er, landsholdsklassen undtaget, ikke
nødvendigvis kontantpræmier. Præmieoversigt vil
blive offentliggjort på spillestedet og på hjemme-
siden.

Lynturnering

Fredag d. 10. april fra kl. 19.00.
Tilmelding på spillestedet.

Stævnefest

Påskedag, søndag den 12. april afholdes Dansk
Skak Unions stævnefest i restauranten.

Dansk Skak Unions 1

Silkeborg Skakklub af 1930 indbyder unione
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Hovedsponsor DM 2009

AREPA, www.arepa.dk

Velkommen til Silkeborg
og Hotel Scandic i påsken 2009.

På Silkeborg Skakklubs vegne
Johnny Rasmussen & Tom Petersen

På Dansk Skak Unions vegne
Erik Søbjerg

Følg med på turneringens hjemmeside:

skak-dm.dk/2009/

Veteran,
Dato LH-klasse Åben rk. G7 Åben rk. G5

Lørdag 4. april 14-20

Søndag 5. april 13-19

Mandag 6. april 13-19

Tirsdag 7. april 13-19 17-23

Onsdag 8. april 13-19 12-18

Torsdag 9. april 13-19 12-18 12-18

Fredag 10. april 13-19 12-18 12-18

Lørdag 11. april 13-19 12-18 12-18

Søndag 12. april 12-18 9-15 9-15

Mandag 13. april 9-15 9-15

Forplejning

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

Indkvartering

Scandic Silkeborg tilbyder overnatning til
favorable priser:

Enkeltværelse 590,- kr.
Dobbeltværelse 810,- kr.

Inklusive morgenbuffet
og trådløst Internet.

Tlf. 86 80 35 33
Email: silkeborg@scandic-hotels.com

Info: www.scandic-hotels.dk/silkeborg

Se i øvrigt: www.silkeborg.com

Spilletidspunkter

Tilmelding

Tilmelding gennem egen klub til:

Johnny Rasmussen, Holbergsgade 1A,
8600 Silkeborg. Tlf. 51 56 10 61.

Eller på email: formand@silkeborgskakklub.dk

Eller på DM hjemmesiden: skak-dm.dk/2009/

Indskud sendes til Danske Bank,
reg. nr. 9762, konto 4788183585.
Reference: Navn + fødselsdato + klubnavn.

Tilmeldinger skal være modtaget senest tirsdag
den 24. marts 2009. Bemærk at pladshensyn på
spillestedet kan gøre det nødvendigt at sætte en
begrænsning på antallet af deltagere. Der spilles i
røgfri lokaler.

100. enkeltmandsturnering

ens medlemmer til DM og påsketurnering 2009 i Silkeborg
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Dansk Skaksalg ApS, Gyvelvej 4, 2680 Solrød Strand

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 hurtigskakspiller.
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.
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost UMM
ID-nr. 42197

POST DANMARK

Opening Repertoire for White
according to Anand
Books 1-10

Alexander Khalifmans serie om verdensmester
Anands dynamiske åbningsrepertoire. Bøgerne
henvender sig til alle, der ønsker at forbedre og
udvikle deres åbningsspil.

Pris pr. bog: kr. 229,-
Tilbud v/køb af alle 10 bind: kr. 1.799,-

Chess Challenger
Rating: 2000

Bemærk: Kommer uden Dansk vejledning

Normalpris: kr. 799,- Lige nu på tilbud til kr. 699,-

Deep Fritz 11
Dansk Skaksalg har alle de store software-titler
fra ChessBase, lige nu bl.a. Deep Fritz 11, en
multiprocessorversion af Fritz 11, der er større
og stærkere.

Deep Fritz 11 kun kr. 845,-


