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2010 bliver et spændende år for Dansk Skak Union
med store organisatoriske udfordringer og spekta-
kulære skak-arangementer. Ni måneder er gået,
siden jeg som ny formand i samarbejde med det
nyvalgte forretningsudvalg kunne indlede arbejdet
med at effektivisere ledelsesstrukturen i Dansk
Skak Union. Blandt ideerne var en aktiv brug af
fagudvalg, og selv om ikke alle de nye udvalg
endnu har nået at optimere arbejdet, er der allerede
via en lang række gode og konstruktive forslag
ydet et betydeligt bidrag til DSU’s fremtid.

Arbejdet med ungdomskakken og samarbejdet med
Dansk Skoleskak fik høj prioritet i det forgangne år
og vil blive yderligere styrket i tiden fremover.

Dansk skaks største navn gennem tiderne, Bent
Larsen, fylder 75 år i 2010, og i den anledning vil
Dansk Skak Union fejre ham ved arrangementer af
forskellig art i løbet af skakåret.

Efter nogle år med åbne DM-klasser relanceres den
klassiske 10-mands alle-mod-alle landsholdsklasse
ved DM i Hillerød, og ligesom de internationale
turneringer vil det bidrage til at sætte fokus på den
seriøse topskak i Danmark.

Dansk Skak Unions skakserver, som nu kendes og
markedsføres som ‘Skak.dk’, har haft en svær
fødsel, og der har med rette været sat spørgsmåls-
tegn ved, om investeringen har været fornuftig og
berettiget. Her ved nytåret er der derfor god grund
til at se lidt nærmere på netop skakserveren og
gøre status.

At Internet er et fremragende medie til skak, er der
ingen tvivl om, og bl.a. live-transmissioner og
lynskak på nettet er etablerede succeser i stort
format i den internationale skakverden i dag. Med
Skak.dk har Dansk Skak Union taget et skridt til at
etablere en dansk skakklub på nettet, som er
direkte og nemt tilgængelig for både DSU’s
medlemmer og for gæster og andre skak-
interesserede danskere, uden at der forudsættes
specialsoftware eller kendskab til internationale

Ved årsskiftet

skaktjenester. Bl.a. over for den unge generation,
som i forvejen ‘lever en del af deres liv på nettet’,
ses Skak.dk som et vigtigt tilbud og en synlig-
gørelse af dansk skak.

Skak.dk har, på trods af flere børnesygdomme,
også opnået dels et par succeser, senest IM Jens
Kristiansens kommentering af danske live-partier
under Hold-EM i Novi Sad i oktober, og dels en
voksende brugerskare, som kigger forbi og spiller
uforpligtende lynpartier på næsten alle tider af
døgnet. Statistikken fra november 2009 siger, at
over 300 forskellige spillere gennemførte tæt på
10.000 partier på Skak.dk. Der er stadig rigeligt
plads til forbedringer i både brugergrænsefladen
og funktionerne i Skak.dk, og set i forhold til de
etablerede internationale skakservere som ICC og
PlayChess, er udviklingsbudgettet og dermed

IT-aftale og sponsorat – Torsdag d. 17. december

underskrev DSU’s formand Lars-Henrik Bech Hansen og

XtraCon’s direktør Henrik Mølvig (til venstre i billedet) en

3-årig driftsaftale for DSU’s IT-drift. Aftalen omfatter alle

DSU’s services, først og fremmest hjemmesiderne dsu.dk,

debat.dsu.dk, skak-dm.dk og divisionsskak.dk med

tilhørende e-mailservices samt ikke mindst Skak.dk. Aftalen

omfatter desuden XtraCon’s sponsorship for XtraCon

Skakligaen for de næste tre år. Også aftalen med Mølgaard

& Nielsen ved Tomas Hutters, som udvikler og vedligeholder

Skak.dk, er indgået for 2010, ligeledes på særdeles

attraktive vilkår for Dansk Skak Union.

Af Lars-Henrik Bech Hansen

Foto: Tom Skovgaard.

�
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Støtteforeningens

generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på
spillestedet for DM i skak, Frede-
riksborghallen i Hillerød.

Dagsorden:

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

Skal være formanden
i hænde senest 1. marts

5. Fastsættelse af næste
 års kontingent

6. Valg af:
a) Kasserer (Aage Olsen

modtager genvalg)
b) 2 bestyrelsesmedlemmer

(Frode Benedikt Nielsen og
Casper Dahl Rasmussen
modtager genvalg)

c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt
Peter Kinggaard, fmd.

funktionaliteten i Skak.dk størrelsesordener fra at
kunne matche disse. Men troen på at Skak.dk kan
vokse til et stærkt dansk skakmiljø med spændende
events og gode rekrutteringsmuligheder er til stede
både hos Dansk Skak Unions hovedbestyrelse og
hos såvel udviklings- og driftleverandøren, og i
november 2009 indgik DSU økonomisk attraktive
aftaler med begge disse leverandører, som sikrer at
de løbende udgifter til drift og videreudvikling af
Skak.dk nu er acceptable og endog lavere end
oprindeligt forudsat.

Via disse aftaler vil nogle af de vigtigste nye
features i Skak.dk blive realiseret i løbet af 2010.
Udviklingsplanen indeholder bl.a. forbedringer i
forbindelse med live-kommentering, spillernes
mulighed for selv at lave turneringer, mere
dynamisk information om begivenheder på

Skak.dk, bedre faciliteter til tilmelding og registre-
ring af netmedlemmer, visning af spillernes navn og
klub i stedet for alias, samt statistikker for både
Skak.dk og til den enkelte spiller selv. Disse og
andre forbedringer skal medvirke til, at Skak.dk
bliver et attraktivt mødested for alle skakin-
teresserede i Danmark og et forum, der styrker
skakkulturen omkring dansk skak og skakklubberne
i Danmark.

Det er forretningsudvalgets håb, at klubberne vil
intensivere arbejdet med både at få nye medlemmer
og beholde de nuværende, så vi i fællesskab kan
bevise, at skakken lever og er ved at finde sit eget
nye liv i en ændret verden.

Alle medlemmer samt deres familier og unionens
mange samarbejdspartnere ønskes godt nytår!

... VED ÅRSSKIFTET

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

Betaler ekstra god pris for:

Tidsskrift for Skak
#1, 2, 6, 10 og 27 1896
eller hel årgang 1896.

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

Arbejderskak  årgang 1
1931, #2 1932, #10 1966
og årgang 37 1967.

Skakbogsamleren #1 1976.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

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

Levende historie

Skakhistorikerne Per Skjoldager og
Jørn Erik Nielsen holder foredrag om
de store gamle mestre tirsdag d. 26.
januar 2010, kl. 19.00 i Skanderborg

Skakklub, Sundhedscentret, Syge-
husvej 7, 8660 Skanderborg. Se
mere om historieprojekterne i Skak-
bladet nr. 6, 2009 side 5.

Efterårets tre runder i XtraCon-Skak-
ligaen gav Århus/Skolerne en klar
føring med 16½ point og maksimale
6 matchpoint. Især 4½-3½ sejren
over Sydøstfyn i 1. runde kan vise
sig betydningsfuld, for fynboerne
indtager trods nederlaget andenplad-
sen med 14 point, det samme som
Nordkalotten, som Sydøstfyn besej-
rede i 2. runde. I skjul af en udsat
match har K41 11½ point og der-
med formentlig en placering helt
oppe i toppen.

Stillingen: brætp. mp.
1. Århus/Skolerne 16½ 6
2. Sydøstfyn 14 4
3. Nordkalotten 14 4
4. Jetsmark 13½ 4
5. SK 1968 13½ 3
6. Brønshøj 12½ 2
7. K41 11½ 4*
8. Nørresundby 8½ 1
9. Aalborg 5½ 0

10. Næstved 2½ 0*
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 44

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!

�

�

�

�

�

�

�

�

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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www. eurons2009.com/eng.htm

Hårde
dage i
Serbien

Åben række (38 hold)

Plac. Hold (seedning) v u t mp brp korr.

1 Aserbajdsjan (2) 7 1 1 15 22 180½

2 Rusland (1) 5 4 0 14 22½ 172½

3 Ukraine (5) 5 3 1 13 23 161½

4 Armenien (3) 6 1 2 13 21½ 179

5 Tyskland (7) 5 2 2 12 21½ 164

6 Spanien (8) 5 2 2 12 21 170½

7 Polen (12) 5 2 2 12 20½ 169

8 Ungarn (10) 4 3 2 11 21 165

9 Holland (15) 3 5 1 11 20½ 171½

10 Serbien 1 (17) 4 3 2 11 20 169

11 Israel (6) 5 1 3 11 18 189

12 England (18) 4 2 3 10 19½ 157½

13 Georgien (11) 4 2 3 10 19 180½

14 Rumænien (14) 4 2 3 10 19 167

15 Schweiz (25) 4 2 3 10 18½ 178

16 Slovenien (16) 4 1 4 9 21 142½

17 Frankrig (9) 3 3 3 9 19½ 172½

18 Bulgarien (4) 4 1 4 9 19 150½

19 Finland (31) 4 1 4 9 18 150

20 Grækenland (19) 4 1 4 9 17½ 183

21 Østrig (21) 4 1 4 9 17½ 166½

22 Danmark (23) 4 1 4 9 17 177½

23 Tjekkiet (13) 3 3 3 9 16½ 181

24 Norge (29) 2 5 2 9 16½ 175

25 Serbien 2 (22) 4 0 5 8 19½ 148

26 Kroatien (20) 2 4 3 8 18 169

27 Belgien (34) 3 2 4 8 17 132

28 Makedonien (27) 4 0 5 8 16½ 156

29 Bosnien & Herz. (32) 2 3 4 7 17½ 153½

30 Tyrkiet (30) 3 1 5 7 17 155½

31 Litauen (28) 1 5 3 7 16½ 161½

32 Italien (24) 2 3 4 7 16 172½

33 Montenegro (26) 2 2 5 6 18 137½

34 Island (33) 3 0 6 6 15½ 125½

35 Wales (35) 2 2 5 6 11½ 149½

36 Luxembourg (36) 2 1 6 5 11½ 138

37 Skotland (37) 0 2 7 2 10½ 139½

38 Monaco (38) 0 1 8 1 9 145

Kvinderækken (28 hold)

1 Rusland (1) 8 0 1 16 26 175

2 Georgien (2) 7 2 0 16 24 176½

3 Ukraine (3) 4 4 1 12 20 188

4 Aserbajsdjan (20) 4 4 1 12 20 183

5 Armenien (5) 4 3 2 11 21 192

6 Frankrig (6) 4 3 2 11 21 165

7 Tjekkiet (16) 4 3 2 11 19½ 184½

27 Norge (27) 0 4 5 4 12 136½

28 Finland (26) 0 3 6 3 11 152

Det danske hold mødte

stærk modstand ved

EM for hold.

1. Aserbajdsjan

1 GM Teimour Radjabov (2757) 4½/9

2 GM Vugar Gashimov (2740) 6½/9

3 GM Gadir Guseinov (2667) 1½/5

4 GM Shakh. Mamedyarov (2721) 6½/9

5 GM Rauf Mamedov (2626) 3/4

2. Rusland

1 GM Peter Svidler (2741) 5/8

2 GM Alexander Morozevich (2750) 4½/6

3 GM Dmitry Jakovenko (2742) 3½/7

4 GM Evgeny Alekseev (2725) 4/7

5 GM Evgeny Tomashevsky (2688) 5½/8

3. Ukraine

1 GM Pavel Eljanov (2717) 6/8

2 GM Andrei Volokitin (2681) 5/8

3 GM Zahar Efimenko (2654) 4½/8

4 GM Yuri Drozdovskij (2627) 4/6

5 GM Yuriy Kryvoruchko (2612) 3½/6

1. Rusland

1 GM Alexandra Kosteniuk (2516) 6/8

2 GM Tatiana Kosintseva (2536) 5/8

3 IM Nadezhda Kosintseva (2493) 8/9

4 IM Marina Romanko (2453) 2/4

5 WFM Valentina Gunina (2437) 5/7

H
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Foto: EM2009.

Optakten havde været lidt underlig,
da fem danskere satte sig ind i flyet,
der via Wien skulle bringe dem til
Novi Sad i Serbien. Holdet bestod i
rating- og bræt rækkefølge af Lars
Bo Hansen, Sune Berg Hansen, Al-
lan Stig Rasmussen, Lars Schandorff
og Jakob Vang Glud. Det åbenlyse
spørgsmål er: Hvor var Peter Heine
Nielsen?

Nummer et på den danske styrke-
liste og den eneste dansker i verdens
top-100 var faktisk også på vej til
Serbien, men det var som sekundant
for det norske landshold. Det lyder
helt sort, men er måske ikke så mær-
keligt endda. Vi skruer lige tiden lidt
tilbage for at få baggrunden.

Der er sket en masse i dansk skak
de seneste år, og det er som direkte
følge heraf, at Peter ikke var med.

Som det er de fleste læsere be-
kendt, har Lars Bo Hansen overtaget
hvervet som landstræner for både
juniorer og seniorer. Han kom med
et samlet tilbud, og DSU sagde ja.
Det betød, at budget og samtlige
væsentlige beslutninger pludselig
overgik til én mand. Hvad har det
med Peter Heine at gøre? Jo, Peter
plejede at have meget magt – det

lyder så grimt, så lad os kalde det
indflydelse i stedet for – og lige plud-
selig var den indflydelse pist væk.
Det er sådan noget som: hvad der
skal støttes, hvem der skal med til
EM/OL, hvordan man skal stille op
(Peter Heine på 3. bræt f.eks.) osv.

Selve proceduren var bestemt ikke
optimal, og Peter har da også gjort
indsigelser hele vejen. Han fik ikke
nogen af de indrømmelser, han gerne
ville have og valgte altså at stemme
med fødderne.

Umiddelbart kunne det ligne en
konflikt mellem to store kapaciteter,
men der er (vist) ikke nogen person-
lige uoverensstemmelser mellem
Lars Bo og Peter Heine, men selv-
følgelig  nogle enkelte faglige. Det
tror jeg dog ikke reelt er det store
problem. Så nu er vi i en situation,
hvor vi har:

1) En landstræner med ret udvi-
dede magtbeføjelser (som jeg ikke
tror han vil misbruge – men det er
altid en fortolkningssag). Manden er
efter min mening overkvalificeret til
jobbet, og det, han har lavet hidtil,
virker meget lovende.

2) En verdensstjerne, der har mi-
stet en del af den uformelle magt,

han plejede at have, og som har gjort
det helt klart, at han ikke vil finde
sig i det.

3) Et forbund, der ikke aner, hvad
de skal gøre ved situationen. De har
hårdt brug for begge – det er helt
klart, at DSU har mere brug for Lars
Bo og Peter Heine end omvendt.

Mulige løsninger

Så hvordan kommer vi videre? Jo
der må ædes kameler i begge lejre.
Det er efter min mening helt natur-
ligt, at landets bedste spiller har krav
på at have en vis indflydelse. Men
sådan, som det er kommet, må Peter
nok belave sig på, at det ikke læn-
gere bliver uformelt og uden ansvar
fra kulissen: Han skal simpelthen
have en formel post. Lars Bo må på
den anden side acceptere, at Peter
skal have indflydelse. Om der kan
laves en konstruktion, som kan til-
godese begge parter, er indtil videre
uklart.

På debatsiderne har der været
skudt hårdt på DSU’s ledelse i den
her sag. De har da også lavet fodfejl
undervejs, men i bund og grund
mener jeg ikke, man kan bebrejde

Af Sune Berg Hansen

Hold-EM 2009: Lars Bo Hansen, Sune Berg Hansen, Allan Stig Rasmussen

og Lars Schandorff i kamp ved hold-EM i Novi Sad.



... HOLD-EM 2009

og værelser har jeg intet at udsætte
på, så det vil jeg bare konstatere var
i orden.

Vi fik vores parring, og den var
som ventet svær. Allan døjede med
influenza i første halvdel af turne-
ringen og sad naturligt nok over i 1.
runde. Vi skulle desværre ikke spille
på Hotel Park, men i en hal et par
kilometer væk. Det betød en lille
bustur som start (altid øv). Selve
spillestedet lignede noget man skulle
tro var løgn. Det var en større ned-
slidt hal med dårlig akustik og elen-
dige tilskuerforhold. Pulverkaffe
fandtes i små mængder og kun varmt
de første ti minutter. Tænk at Topa-

lov, Aronian og co. skal spille sådan
et sted i 2009 – skak har et image-
problem.

Personligt går dårlige spillefor-
hold mig mere og mere på: Jeg sy-
nes simpelthen ikke sådan en hal
giver skak den nødvendige respekt,
så gult kort til ECU for at acceptere
det her.

På den anden side var serberne ty-
deligvis glade for at have arrange-
mentet (de har ikke haft meget at
glæde sig over i lang tid), og selv
om de ser skræmmende ud (de er
altså krigere), så er de både flinke og
morsomme. Så kan det ikke udsæt-
tes mere:

dem ret meget, og lige nu har de nok
mest lyst til ‘at lave en struds’ og
håbe problemet forsvinder.

Elendigt spillested

Nå, tilbage til fem optimistiske dan-
skere på vej til krigernes land. Turen
til Beograds lufthavn forløb uden
problemer. I Beograd var der dog
ikke helt styr på det, for den bus som
skulle hente os kom ikke. Arrangø-
rerne gik så i gang med at forhandle
med taxaerne (der skulle bruges
mange), og de blev enige om en pris
(tror det var 60 euro) for turen til
Novi Sad. Det blev ikke nogen sjov
tur.

Er du bange for at dø...?, var det
uudtalte spørgsmål som taxachauf-
førerne stillede deres sagesløse pas-
sager, mens de lavede den ene mere
hjernedøde overhaling efter den an-
den. Lettere rystede ankom vi til
Hotel Park i Novi Sad halvanden
time senere. Hotellet var en meget
positiv oplevelse: Næsten nyt og
med fem flotte balkanstjerner. Mad

1. runde: Kastet for løverne

Danmark - Armenien 1-3

GM Lars Bo Hansen (2574) - GM Vladimir Akopian (2698) ½-½

GM Sune Berg Hansen (2552) - GM Gabriel Sargissian (2678) ½-½

GM Lars Schandorff (2501) - GM Arman Pashikian (2663) 0-1

IM Jakob Vang Glud (2476) - GM Tigran L. Petrosian (2602) 0-1

Find svaghederne

Sune Berg Hansen
kommenterer:

Sune Berg Hansen
Danmark (2552)

Daniyel Saiboulatov
Belgien (2395)

Engelsk / A30

1. Sf3

Specielt til dig. Og sådan er det ef-
terhånden, hver gang jeg vælger et
førstetræk. Jeg spillede 1. c4, 1. d4,
1. e4 og altså også tekstrækket ved
EM. Ideen er at ramme modstan-
deren, hvor det gør mest ondt. Pro-
blemet er, at det koster meget tid i
forberedelse, og ofte ender man i stil-
linger, man ikke kender og det gør
også partierne meget sværere. Jeg
synes dog, det passer godt til mig,
da jeg er mere ‘allround’ end gen-
nemsnittet.

1... Sf6 2. c4 b6 3. g3 Lb7 4. Lg2 c5

Damn! Han huskede at få den ind.
Saiboulatov er sådan en optimistisk
angrebsspiller, der ikke helt holder
positionelt. Hans score i fransk er
langt over hans normale score, så
derfor valgte jeg noget andet – især
da hans repertoire ikke hænger sam-
men.
Jeg havde håbet på 4... e6 5. d4 med
normal dronningindisk.
5. 0-0 g6!

5... e6 fører til pindsvinevarianten,
som jeg kender bedre end de fleste.
6. Sc3 Lg7 7. d4 cxd4 8. Dxd4 Sc6?!

Der hører den ikke til i dobbeltfi-
anchetto-varianten, og heller ikke i
pindsvine-varianten for den sags
skyld.
Men Daniyal er nu i godt selskab,
for undertegnede spillede selv tekst-
trækket mod Gavrikov, da jeg blev
stormester i Excelsior Cup 1998. Jeg
opnåede remis, men det skyldtes

mest Gavrikovs notoriske tidnød.
9. Df4 Tc8

9... Db8 er bedst her.
10. Td1! 0-0 11. b3!

Efter at have dobbelttjekket det –
ville være pinligt at smide en officer
på bindingen i a1-h8 diagonalen.
11... Sb4 12. Lb2 Tc5 13. Dd2 Sa6 14.

Tac1 d6 15. Se1

Hvid gør klar til at erobre feltet d5 –
nøglen til stillingen i alle drage-
agtige strukturer.
15... Lxg2 16. Sxg2 Dd7 17. Sf4 Sc7

18. a4 Lh6 19. e3

For at slå igen med e-bonden fulgt
af pres i de åbne linier.
19... Se6

Den har været vidt omkring.
20. Sfd5 Sxd5 21. Sxd5 Sg5 22. De2

Lg7 23. Ld4 Tcc8 24. h4 Se4 25. Lxg7

Kxg7 26. Db2† f6 27. Kg2

Hvid har lille, men meget klar fordel.
27... Tf7 28. b4!?
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De olympiske mestre sad og ventede
på den anden side. De lod Aronian
sidde over, men det gør dem ikke til
et nemt hold. Vi var simpelthen over-
matchet på alle brætter.

Lars Bo spillede forsigtigt, og det
blev hurtigt remis. Jeg var lidt stolt
af ubesværet at holde Mr. Holdskak
med sort. Men på de to sidste brætter
lavede hver dansker en unøjagtig-
hed, og så er det altid envejstrafik
mod armeniere – de har en meget
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33. Txc4 Txc4 34. Tc1!

Nemlig! Springeren løber ingen ste-
der.
34... Dd5 35. Txc4 Dxc4 36. fxe4 Dxe4†

37. Kf2

Resten er teknik.
37... e5 38. Dc3 d5 39. a5 bxa5 40.

bxa5 a6 41. Dc7† Kh6 42. Dc8 Kh5

43. De6 f5 44. Dxa6 d4 45. exd4 f4 46.

gxf4 exf4 47. Dd3 1-0

Trods influenza

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2535)

Dragan Kosic
Montenegro (2495)

Fransk / C11

Overraskende nok spillede jeg må-
ske mit bedste parti til stævnet en af
de dage, jeg havde det allerværst.
I bagklogskabens lys ved jeg nu, at
det var H1N1, jeg var blevet ramt af
forinden, og på dette tidspunkt havde
det fremkaldt en lungebetændelse.
Men der skal jo meget til, før man
slet ikke kan sidde ved brættet...
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7

5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 Le7 8. Dd2

0-0 9. Le2 a6 10. 0-0 b5 11. a3 Db6

12. Sd1

Med planen c3 og Sf2. Jeg har før

imponerende skakkultur. Ikke noget
man kan ærgre sig længe over – Ar-
menien plejer vi ikke at få point mod.
I den formodede topstrid skete der
allerede mærkelige ting i denne
runde, idet 1. seedede Rusland måtte
nøjes med 2-2 mod Kroatien.

2. runde: Vores faste kunde

Belgien - Danmark 1-3

FM Stephane Hautot (2420) - GM Lars Bo Hansen (2574) ½-½

IM Daniyal Saiboulatov (2395) - GM Sune Berg Hansen (2552) 0-1

FM Stefan Docx (2384) - GM Allan Stig Rasmussen (2535) 0-1

IM Richard Polaczek (2381) - IM Jakob Vang Glud (2476) ½-½

Det så straks bedre ud i 2. runde, hvor
vi skulle op mod Belgien. Dem slår
vi altid, og denne gang var ingen
undtagelse.

Allan var ikke helt frisk, men kom
alligevel i kamp og vandt et syret
parti mod en af de senere topscorere
på bræt 3. Jeg vandt mit ene parti (se
nedenfor – det blev ikke til flere

sejre) i relativ sikker stil. Lars Bo
blev deffet på bræt 1. Til gengæld
var der grund til panderynker over
Jakobs parti. Eller måske især hans
åbningsspil eller mangel på samme.
Der er meget skak i Jakob, men hans
åbninger har aldrig været gode. Det
bliver nok bedre på et tidspunkt, men
det var altså ikke endnu.
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Meget ambitiøst – Hvid truer 29. f3
med springerfangst.
28... Dg4
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29. Th1!?

Med den meget mærkelige plan Th3
og f3!
29... e6 30. Sf4 Tfc7

Ligner godt modspil, men...
31. Se2!

Så kan f3 ikke længere undgås.
31... Txc4 32. f3 Df5

Vladimir Akopian – højt ratet armenier, der

også komponerer skakopgaver (se side 43).

Foto: Cathy Rogers.
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3. runde: Overlegen matchstrategi

Danmark - Montenegro 2½-1½

GM Lars Bo Hansen (2574) - GM Dragisa Blagojevic (2546) ½-½

GM Sune Berg Hansen (2552) - GM Nikola Djukic (2503) ½-½

GM Allan Stig Rasmussen (2535) - GM Dragan Kosic (2495) 1-0

GM Lars Schandorff (2501) - IM Blazo Kalezic (2459) ½-½

gang. Til gengæld viste Allan, at han
spiller bedst med influenza!

Det var en match, som gav os en
masse optimisme, for Montenegro er
ikke noget dårligt hold, og vi havde
helt styr på dem.

Prøv at sammenligne de to løbere (og
tjek f.eks. Leko - Gurevich, 3. parti i
deres kandidatmatch i 2007). Det
illustrerer en af hovedgrundene til,
at man sjældent ser fransk (i hvert
fald Steinitz-varianten) på topniveau.
18... Ld7 19. Sc2 Sc6 20. Kf2?!

Nok lidt forhastet. 20. h4 var en in-
teressant mulighed, for at forhindre
Sorts næste træk. Til gengæld tror
jeg ikke ret meget på 20. Sd4 Sxd4
21. cxd4 Tfc8, og selv om Hvid trods
alt må have en lille fordel, er det
meget remisagtigt.
20... g5!?

En typisk underminering i denne
type stilling. 20... f6 kom også på
tale – i modsætning til 20... Sa5 21.
Sd4 Sc4 22. Lxc4 som bestemt ikke
er anbefalelsesværdig for Sort. Hvid
bør stå bedst resten af partiet.
21. g3!

21. fxg5 Sxe5 22. Kg3 er vist heller
ikke dårligt for Hvid, men der er in-

gen grund til at tillade sådan noget
rod.
21... f6

21... gxf4 22. gxf4 f6 giver Hvid den
ekstra mulighed 23. Tg1†
22. exf6 gxf4 23. gxf4

Mine engines foreslår 23. Kg2. ‘Det
er da synd for dem, men på den an-
den side, det kommer ligesom ikke
rigtig os ved’, som man kan være
heldig at få lov at høre mig synge på
en våd aften...
23... Txf6 24. Ke3 Te8 25. Sb4 e5

Det var næppe bedre at spille 25...
Sxb4 26. axb4 e5 27. fxe5 Txe5†
28. Kd2
26. fxe5

Det tog ikke mange sekunder at af-
vise 26. Sxd5 exf4† 27. Kf2 Th6.
Selv om både h3, h4 og Lh5(!) er
fornuftige træk nu, spiller Hvid ikke
længere på fordel.
26... Txe5† 27. Kd2 Txf1 28. Txf1

spillet 12. dxc5 Lxc5 13. Lxc5 Sxc5
14. De3, men selv om jeg fik fordel,
endte det med remis i ASR - Rudolf,
Acropolis 2008, efter et svingende
parti.
12... cxd4

12... a5 er mere normalt.
13. Sxd4 Sxd4 14. Lxd4 Lc5 15. c3

Sb8?!

Spillet hurtigt, men virker tvivlsomt.
16. Lxc5 Dxc5† 17. De3 Dxe3† 18.

Sxe3
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Der spilles med matchpoint i stort
set alle andre holdturneringer end
den danske. Det giver mange flere
matchstrategiske overvejelser og i
øvrigt meget sjovere holdskak (lokke
lokke).

Når man bare skal have 2½ point,
er den oplagte strategi at deffe de
sorte og presse med de hvide. Det
lykkedes uden problemer mod Mon-
tenegro.

Lars Bo og Allan havde begge stor
fordel, mens Lars og jeg ikke havde
nogen problemer med sort og rela-
tivt hurtigt tog remis. Lars Bo havde
sådan en fordel, som han plejer at
forvandle til en pind, men sådan
skulle det altså ikke være denne

4. runde: Tæt på noget godt

Danmark - Spanien 1½-2½

GM Lars Bo Hansen (2574) - GM Alexei Shirov (2730) ½-½

GM Sune Berg Hansen (2552) - GM Francisco Vallejo Pons (2696) ½-½

GM Allan Stig Rasmussen (2535) - GM Miguel Illescas Cordoba (2591) 0-1

GM Lars Schandorff (2501) - GM Ivan Salgado Lopez (2555) ½-½

... HOLD-EM 2009
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Allan Stig Rasmussen – Danmarks top-

scorer sikrede sejren over Montenegro.

Foto: tr.
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Vi taber altid til Spanien... både i
fodbold og skak. Vi var ikke glade
for den parring. Ingen af partierne
lignede noget godt for os. Man kom-
mer nemt til at undervurdere en gut
som Illescas, men han vinder næsten
altid mod Danmark.

Lars Bo var på vej i problemer som
Hvid, men fik hevet i nødbremsen
på det helt rigtige tidspunkt. Vallejo
prøvede noget ret tyndt mod min
berlinmur uden at komme nogen
vegne – anden gang i træk, jeg und-
går nederlag som Sort mod de dér
ca. 2700 folk – en ny æra? Allan blev
overrasket i åbningen og kom hur-
tigt under pres. Han kæmpede fan-
tastisk (det gør han som regel), men
op mod tidkontrollen gik der des-
værre hul på stillingen. På fjerde-
bordet var Schandorff involveret i
en forrygende forestilling mod det
nye spanske håb Ivan Salgado Lo-
pez, der i øvrigt senere kom til at
spille en stor rolle i medaljeforde-
lingen. Lars var tæt på at vinde, men
det blev altså remis. Ærgerligt men
dog en flot kæmpet match.

5. runde: Jakob stråler

Slovenien - Danmark 1½-2½

GM Alexander Beliavsky (2656) - GM Lars Bo Hansen (2574) ½-½

GM Luka Lenic (2575) - GM Sune Berg Hansen (2552) ½-½

GM Jure Borisek (2575) - GM Lars Schandorff (2501) ½-½

IM Matej Sebenik (2489) - IM Jakob Vang Glud (2476) 0-1

at kende egne styrker og svagheder,
og så nemt er det altså heller ikke at
holde remis mod 2600-2700 folk,
runde efter runde.

Jeg fik ikke noget i åbningen mod
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Vigtigt at h5 er dækket!
28... d4

Desperation. Forståeligt nok, efter-
som f.eks. 28... Sxb4 29. axb4 Lf5
30. Ld3!? Lxd3 31. Kxd3 Th5 32.
Tf6 Txh2 (32... Th3† ændrer ikke
evalueringen) 33. Txa6 Txb2 34.
Td6 ser ud til at vinde.
29. Sxa6 dxc3† 30. bxc3 Sa5 31. Tf4

Et træk jeg havde glædet mig til at
spille i diverse varianter, se hvorfor
lidt senere.

31... Le6 32. a4?!

En del af planen med mit forrige
træk, men jeg havde misset eller fejl-
bedømt 34... Te3 i næste variant, som
gendriver trækket. Derfor var 32.
Sc7 nok en bedre chance.
32... Sc4†?

Ligner den tabende fejl. 32... bxa4!
(32... Sb3† 33. Kd1 bxa4 34. Sc7!
giver lidt chancer) 33. Txa4 Sb3†
34. Kd1 Te3! er desværre bare re-
mis.
33. Lxc4 bxc4

Efter partiet mente min modstander,
at dette træk var dårligt, og at han
burde havde spillet 33...Lxc4 i ste-
det. Efter 34. Sc7 er det dog helt klart
tabt.
34. Sc7 Lf7 35. Sb5 Le6

En plan som 35... Le8 36. Txc4 Lxb5
37. axb5 Txb5 virker ikke for Sort,
hverken her eller senere.
36. h4
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Det var særligt denne idé, der fik mig
til at spille Tf4. Sorts konge er af-
skåret i f-linjen, og den kan ikke
engang komme hen og true tårnet!
36... Kg7 37. Kc1

På vej mod b4.
37... Kg6 38. Kb2 Te1?

Fremprovokeret af at uret kørte på
de sidste sekunder. Ud fra et prak-
tisk synspunkt var det næsten nød-
vendigt at spille 38... Kh5 39. Ka3
Lg4, om end det – efter det præcise

Så var det den unge optimists tur i
rollen som helt. Slovenien er ret be-
set lidt bedre end os, så det her var et
virkelig godt resultat.

På bord 1 ville Beliavsky ikke ind-
rømme en trækomstillingsfejl. Han
ofrede i stedet ukorrekt en bonde.
Lars Bo fik stor fordel, men Big Al
giver jo ikke sådan lige op. Da tiden
begyndte at blive knap, valgte Lars
Bo den forkerte afvikling, og så var
Hvid af krogen (se patiet nedenfor).
Ærgerligt for den danske holdkap-
tajn, der klart lignede en 2600-mand
i den her turnering. Man kan (med
rette) beskylde ham for at starte alle
partier i ‘fuld rustning’ (meget so-
lide åbninger), men det er jo det med
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Flere af holdene stillede op i rigtige

landskampstrøjer, bl.a. guldvinderen

Aserbajdsjan.

Foto: EM2009.
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deres ene unge talent og var også
træt efter det hårde program (4 ti-
mers forberedelse i gennemsnit), så
det blev (lidt hurtigt) remis. Lars
havde rimelig styr på deres andet

40. Tf7! (og 40... h6 41. Tf6) – sta-
digvæk ligner 1-0.
39. Sd6 Te2† 40. Ka3 Tc2

Han fik overstået tidnøden, men...
41. Kb4 Tb2† 42. Kc5 Tc2 43. Se4

Truer Tf6†.
43... Ld7

Eller 43... Lf5 44. h5†.
44. a5
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Det kommer til at koste dyrt at for-
hindre a-bonden i at gå i mål. 1-0

De stærke undslipper

Lars Bo Hansen
kommenterer:

Alexander Beliavsky
Slovenien (2656)

Lars Bo Hansen
Danmark (2574)

Dronninggambit / D36

Set fra landstrænerens side var EM i
Novi Sad en succes for det danske
hold. Vi spillede mod en række stær-
ke nationer og klarede os fint i disse
hårde kampe. Naturligvis ville vi
gerne have vundet både flere kampe
og enkeltpartier, men det er ikke let
mod sådanne stærke modstandere,
selv hvis man opnår en god stilling.
De vrider og vender sig, og man skal
spille meget præcist hele partiet for
at sikre hele pointet – ellers und-
slipper de. Mit parti mod Beliavsky
er et eksempel på dette mønster.

diskussion, om nummer et skal have
en fridag (plejer at være Peters pro-
blem) – men her blev altså vurderet,
at det ville være bedst i længden.

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

5. Lg5 Sbd7 6. cxd5

Beliavsky vælger at fastlægge bon-
destillingen og gå ind i afbytnings-
varianten i dronninggambit, som han
har spillet utallige gange. Mere dy-
namisk er Cambridge Springs vari-
anten efter 6. e3 Da5.
6... exd5 7. e3 Le7 8. Dc2 Sh5

Denne solide variant har jeg spillet i
en del partier. Hovedvarianten er 8...
0-0 9 Ld3 Te8 10 0-0 Sf8. Med teks-
trækket lægger Sort op til at rokere
til samme side som Hvid, og spillet
går ind i mere rolige baner.
9. Lxe7 Dxe7 10. 0-0-0 Sb6 11. Se5

Sf6 12. Ld3

Her er 12. h3 nok mere præcist.
12... Sg4 13. Sxg4?!

Beliavsky vil ikke indrømme unøj-
agtigheden fra forrige træk. Han kun-
ne bare spille 13. Sf3 fulgt af 14. h3
med trækomstilling til de alminde-
lige varianter.
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unge talent, og det blev også remis.
Tilbage sad så Jakob med en meget
uklar stilling. Jakob er dejligt kold,
når tiden bliver knap, og så havde vi
vundet en flot sejr.

Runde 6: Chanceløse

Danmark - Polen 1-3

GM Sune Berg Hansen (2552) - GM Bartosz Socko (2637) ½-½

GM Allan Stig Rasmussen (2535) - GM Radoslaw Wojtaszek (2640) ½-½

GM Lars Schandorff (2501) - GM Mateusz Bartel (2609) 0-1

IM Jakob Vang Glud (2476) - GM Grzegorz Gajewski (2572) 0-1

Polen var ikke den parring, vi helst
ville have. De er sådan gode uden at
være noget særligt (ingen store
navne). Med næsten 100 ratingpoint
mere på alle brætter valgte de for-
ståeligt nok at spille en kontrolleret
match (forsøge at vinde med hvid
og spille remis med sort). Vi kom
hurtigt til at stå helt forfærdeligt i de
to sorte. Hverken Lars Schandorff
eller jeg havde fordel, men vi afslog

alligevel remis. Jakob blev bare kørt
i stor stil, mens Allan mirakuløst fik
kæmpet sig tilbage fra de døde (jeg
havde afskrevet ham efter en time)
og holdt remis. Schandorff fik spil-
let helt forkert i 4. time og måtte ned.
Jeg var ikke i nærheden af få hul på
russisk. En trist match, der til en vis
grad udstillede de unge stjerners
manglende åbningskendskab. Lars
Bo var træt og sad over. Altid en

... HOLD-EM 2009
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Foto: Calle Erlandsson.

Jakob Vang Glud – matchvinder for Danmark

både mod Slovenien og Bulgarien.
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21... Kd8 22. Th8† Kc7 23. Txa8 Sxa8

24. Te7
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24... Txf3?!

Som planlagt ved 16. træk – den
mellemliggende trækfølge var ret
forceret – men som Beliavsky påpe-
gede bagefter, var 24... Td2! for i
stedet at tage d4-bonden bedre. Jeg
var lidt nervøs for, at Hvid kunne få
modspil med den frie f-bonde, efter
at han tager f7 og g7, men fribonden
er helt under kontrol efter f.eks. 24...

13... Lxg4 14. f3?

14. Tde1 var bedre, men med afbyt-
ningen af springerne har Sort afla-
stet sin stilling og udlignet. Tekst-
trækket kom hurtigt, men er en sim-
pel overseelse.
14... Dxe3† 15. Kb1 Le6

Hov, kunne Sort det? Beliavsky
havde formentlig glemt dette simple
træk, der blokerer e-linien.
16. Lxh7
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16... Df4!

Vel nok partiets bedste træk. 16...
g6? 17. Lxg6 fxg6 18. The1 duer
ikke, og 16... 0-0-0 17. Lf5 er no-
genlunde lige. Tekstrækket er mere
præcist og fører mere eller mindre
forceret til et slutspil med en bonde
mere for Sort. En vigtig detalje er, at
tårnet på a8 er dækket af springeren
på b6. Da Sort nu truer med at fange
Hvids løber med 17... g6 (eller 17...
Txh7 18. Dxh7 Lf5†), er Hvids næ-
ste træk tvunget.
17. Ld3 Txh2 18. g3!?

Ikke helt godt nok, men ellers mang-
ler Hvid bare en bonde.
18... Txc2 19. gxf4 Tf2

19... Tg2!? kom også i betragtning
for at dække g-bonden.
20. f5 Ld7 21. Tde1†

21. Th8† Ke7 er helt håbløst, den
sorte konge står fint på d6 eller f6.
Her ser vi betydningen af, at tårnet
på a8 er dækket.

Runde 7: Historisk resultat

Bulgarien - Danmark 1½-2½

GM Ivan Cheparinov (2667) - GM Lars Bo Hansen (2574) ½-½

GM Aleksander Delchev (2635) - GM Allan Stig Rasmussen (2535) ½-½

GM Valentin Iotov (2578) - GM Lars Schandorff (2501) ½-½

GM Dejan Bojkov (2528) - IM Jakob Vang Glud (2476) 0-1

Bulgarien er en skaklig stormagt! Og
selv om de stillede op uden Topalov,
så ser en sejr mod dem altså flot ud i
historiebøgerne. Bulgarerne havde i
øvrigt en mareridtsturnering. Alle
spillede elendigt, og bl.a. tabte Del-
chev et parti på mobiltelefon: hold-
lederen sendte ham en SMS om, at
han skulle huske at slukke sin mo-
bil! Topalov kom først til senere og
startede med at slå Adams. Siden
fulgte tre remiser, og da førsteplad-
sen på verdensranglisten ville ryge
med en (forventet!) remis mod vo-
res oversolide førstebræt, valgte han
at forlade den synkende skude. De
tre øverste brætter blev remis efter
spændende kamppartier, og så slog

Jakob til igen! Han var ok forberedt
og spillede et fint parti, han selv har
kommenteret nedenfor.

Jeg fik endelig en fridag og chan-
cen for at se downtown Novi Sad
(flot domkirke).

8. runde: Angstgegner med rette

Danmark - Tyskland 1-3

GM Lars Bo Hansen (2574) - GM Arkadij Naiditsch (2685) ½-½

GM Sune Berg Hansen (2552) - GM Georg Meier (2664) 0-1

GM Allan Stig Rasmussen (2535) - GM Daniel Fridman (2661) ½-½

IM Jakob Vang Glud (2476) - GM Jan Gustafsson (2622) 0-1
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Danmarks sejr over Bulgarien – forrest

Lars Bo Hansen med sort mod Cheparinov,

de følgende brætter som i tabellen.
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Td2 25. Lc2 Txd4 26. Txf7 Tf4 27.
Txg7 Txf3, hvor Sort bør vinde.
25. Kc2 Sb6?!

Denne anden unøjagtighed tillader
definitivt Hvid at undslippe. Proble-
met er, at Sort nu bliver nødt til at
afbytte sin springer for Hvids løber
for at vinde Hvids f-bonde, og som
jeg diskuterede i min slutspilsbog er
en springer ofte bedre end en løber
på en kort front med alle bønder sam-
let på én fløj, især da den hvidfeltede
løber ikke kan angribe d4. Min ærg-
relse over det missede halve point
blev lidt mildnet, da Beliavsky efter
partiet komplimenterede min bog
med ordene ‘I knew from your book
that I should keep the knight!’ eller
noget i den retning. Det vidste han
naturligvis allerede, men alligevel
rart at vide, at ens bøger har et pub-
likum! Sort kunne enten spille 25...
f6 26. Txg7 Sb6 27. Tf7 Sc8 28. Txf6
Sd6 fulgt af 29... Lxf5 eller 25... g6
26. fxg6 fxg6 27. Lxg6 Sb6, og i

begge tilfælde har Hvid en svær for-
svarsopgave foran sig.
26. Txf7 Sc8 27. Txg7 Sd6
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28. Se2!

Der har vi det. Sort må slå med sprin-
geren på f5, og i mellemtiden om-
placerer Hvid springeren til d3, hvor-
fra den kan hoppe videre til c5 eller
e5. Sort har ikke længere realistiske
gevinstchancer.
28... Sxf5 29. Lxf5 Txf5 30. Sc1 Th5

31. Sd3 Kc8 32. Tg8†

Vi var godt klar over, at vi ville få en
svær modstander i 8. runde, men
havde alligevel håbet på noget andet
end fire velforberedte tyskere med
over 2600 i rating. Vi var aldrig reelt
med i kampen, og det kunne være
gået værre, for Lars Bo var faktisk

Den uafgjorte betød, at vi fik
9 matchpoint og endte på en samlet
22. plads ud af 38 startende lande.
Vi var seedet som nummer 23, så det
ligner hverken frem eller tilbage.

Og dog, for vi mødte meget stærk
modstand, og ratingmæssigt klarede
vi os over forventning.

ret heldig med at holde remis på bræt
1. Jeg blev bare kørt af deres nye
stjerne (han er sgu god). Jakob ydede
fremragende modstand på sidste
bræt, men måtte alligevel ned. Allan
har ikke noget farligt mod russisk,
og det vidste Fridman godt.

9. runde: Kamp til det sidste

Kroatien - Danmark 2-2

GM Hrvoje Stevic (2624) - GM Lars Bo Hansen (2574) ½-½

GM Zdenko Kozul (2588) - GM Sune Berg Hansen (2552) ½-½

GM Ivan Saric (2573) - GM Allan Stig Rasmussen (2535) ½-½

GM Marin Bosiocic (2571) - GM Lars Schandorff (2501) ½-½

En hård match at slutte af på. Lars
Bo holdt (selvfølgelig) remis uden
det helt store besvær. Jeg prøvede at
snyde den tidligere europamester i
åbningen, men fik mest snydt mig
selv. Determineret forsvar holdt dog
lige akkurat den halve. Allan havde
noget syret Caro-Kann bryg med
hjemmefra. Det kunne farlige Saric

ikke greje, og han kom i voldsom
tidnød. Desværre missede Allan en
gevinst og måtte sågar forsvare sig
længe (tårn og springer mod tårn!),
før fredspiben kunne tændes. Lars
stod lovende i midtspillet, men des-
værre gik der igen noget galt i 4. time,
og det blev kun remis. 2-2 var vel
egentlig et fair resultat.

32. Se5 eller 32. Sc5 kunne besvares
med 32...Th7! 33. Txh7 Lf5†, men
dette er simpelt. Hvids aktive brik-
ker sikrer remisen.
32... Kc7 33. Tg7 Kc8 ½-½

... HOLD-EM 2009
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Foto: Cathy Rogers.

Nadezhda Kosintseva – 8 point af 9 for

Ruslands guldvindere i kvinderækken.

Alexander Beliavsky – kendte både

forsvarsplan og Lars Bo Hansens bog.

Foto: Cathy Rogers.



Et rigtigt kampparti

Jakob Vang Glud
kommenterer:

Jakob Vang Glud
Danmark (2476)

Dejan Bojkov
Bulgarien (2528)

Engelsk / A29

1. c4 e5 2. g3 Sf6 3. Lg2 d5

Min modstander havde konsekvent
spillet sådan mod 1. c4. Lidt mystisk,
da han ellers aldrig spiller siciliansk.
I hans tidligere partier havde han
heller ikke scoret prangende i denne
variant.
4. cxd5 Sxd5 5. Sc3

Allerede her ‘afviger’ jeg. Sune Berg
havde hjulpet mig lidt med forbere-
delsen, og vi havde besluttet os for
at teste Bojkov. Dette er hovedva-
rianten, men normalt foretrækker jeg
at spille denne springer til d2.

5... Sb6 6. Sf3 Sc6 7. 0-0 Le7 8. a3

0-0 9. b4 Le6 10. Tb1!

Nok det mest kritiske. Også Marins
forslag.
10... f6 11. d3 Dd7

Ikke det mest præcise, og begyndel-
sen på en tvivlsom plan. Sort stiller
sig for passivt op. En mere interes-
sant plan er 11... a5, Som Kramnik
netop har spillet mod Carlsen i Lon-
don. Stillingen er utrolig svær at
spille, og selv de mindste detaljer kan
ændre stillingsevalueringen.
12. Se4 Tab8?!

Specielt dette ser langsomt ud. Mere
aktivt (og også foreslået af Marin,
om end han ikke er synderlig glad
for Sort allerede her) er 12... Sd5!?
13. Lb2 a6 14. Tc1 med ideen Tc2,
Da1, Tf-c1 osv.
13. Dc2 Kh8 14. Lb2

Her følte jeg mig rigtig godt tilpas.
Hvid har fået brikkerne med, og har
mange udmærkede planer for frem-

tiden. Tårnene har flere gode mulig-
heder, f.eks. på c1 og d1. Springeren
på e4 kan gå til c5, hvorefter Sort
formentlig er tvunget til at opgive
løberparret. Desuden er en eventuel
åbning af centrum meget farligt for
Sort, da han hele tiden skal holde sin
b7 bonde under kontrol.
14... a6 15. Tfd1 Lg4!

Et generende træk.
16. Sc5!?

Desværre baseret på en fejberegning
– men alligevel et interessant træk.
16. d4 Lxf3 17. dxe5 Lxe4! 18. Lxe4
er interessant, men jeg troede ikke
på det undervejs.
16... Lxc5 17. bxc5 Sd5

Planlagt var 17... Sc8 18. d4.
18. d4!? e4!

Jeg havde set dette, og var klar på
komplikationerne.
19. Dxe4 Lf5 20. Dh4 Tbe8

20... g5!? frygtede jeg lidt undervejs,
men havde set følgende idé: 21. Dh6

De danske resultater

Lars Bo Hansen 4 af 8, 8 remis.
Ratingpræstation 2628. Solidt! En
gevinst ville selvfølgelig have pyn-
tet, og chancen var der, men under
alle omstændigheder en flot præsta-
tion.

Sune Berg Hansen 4 af 8, 1 gevinst,
1 tab og 6 remis. Ratingpræstation
2592. Godkendt, selv om jeg selv-
følgelig gerne ville vinde flere par-
tier. I øvrigt er det meget hårdt at
møde gode spillere hele tiden, og det
er klart den hårdeste turnering, jeg
har spillet i flere år.

Allan Stig Rasmussen 4 af 7, 2 ge-
vinster, 1 tab og 4 remis. Rating-
præstation 2618. En meget flot præ-
station, der skærer ud i pap, at Allan
er fremtidens mand på det danske
landshold. Betydelig slagkraft og
god psyke kan bringe ham langt. Især
hvis han får udbygget sin åbnings-
viden, der fremstår som en akilles-
hæl mod de gode.

Lars Schandorff 2½ af 7, 2 tab og 5
remis. Ratingpræstation 2471. To tab
med hvid skæmmer en ellers fin præ-
station mod meget stærk modstand
(var ikke med mod Belgien!). Dog
er det lidt bekymrende, at Lars ofte

har problemer i 4. time, som engang
var hans force.

Jakob Vang Glud 2½ af 6, 2 gevin-
ster, 3 tab og 1(!) remis. Rating-
præstation 2475. Holdets slagsbror.
Åbningerne er ikke på internationalt
niveau, men til gengæld har han klar
stormesterstyrke, når (og det er kun
hver anden gang) han kommer le-
vende fra åbningen. Jakob er natur-
ligvis også fremtidens mand på det
danske landshold.

Den rigtige turnering

Indtil videre har det kun handlet om
hjemmedrengenes hårde kampe med
den store verden, men hvad med
selve mesterskabet? Jo, det blev en
fantastisk drabelig affære.

Det startede med at 1. seedede
Rusland måtte afgive to uafgjorte –
til Kroatien i 1. runde og Holland i
4. runde. Det gav udfordrerne fra
Aserbajdsjan og Armenien gode
chancer. Armenierne, der normalt er
suveræne i holdturneringer, løb dog
ind i en kold dusch med et nederlag
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1. Lars Bo Hansen ½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ 4 / 8
2. Sune Berg Hansen ½ 1 ½ ½ ½ ½ - 0 ½ 4 / 8
3. Allan Stig Rasmussen - 1 1 0 - ½ ½ ½ ½ 4 / 7
4. Lars Schandorff 0 - ½ ½ ½ 0 ½ - ½ 2½ / 7
5. Jakob Vang Glud 0 ½ - - 1 0 1 0 - 2½ / 6
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problemer.
24. Lxd4 Lxd1 25. Le3!

Pludselig er Hvids stilling langt mere
behagelig at spille. Bonden på b7
falder snart, og de to centrumsbønder
er blevet meget farlige. Desuden var
min modstander i begyndende tid-
nød!
25... Lf3 26. Lxf3 Txf3 27. De4

Et godt praktisk træk!
27... Tff8 28. Txb7 Tb8

Med remistilbud. Nej tak!
29. d6 Txb7 30. Dxb7 Td8 31. dxc7 Tc8

32. Dxa6 Dd1† 33. Df1 Dd5

33... Dxf1† er en anden mulighed –
men det er umuligt at regne slutspillet
ud med et minut på klokken.
34. Db1 Dd7 35. De4 Dxc7 36. h4!

Tager terræn på kongefløjen. Stil-
lingen er formentlig remis herom-
kring, men klart mere behagelig for
Hvid.
36... h6 37. Kg2 Kg8 38. Dd5† Kh8 39.

a4 Td8 40. De4 Tc8
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41. g4

Med to forskellige ideer: At spille
h4-h5 for at fastlægge Sorts bønder
på g7/h6. Eller at spille g4-g5 som i
partiet.
41... Kg8 42. Kh2 Dd8 43. g5 hxg5 44.

hxg5 De8 45. a5 Tc6 46. Kg3 De6 47.

Dg4

En tricky idé. Min modstander sid-
der selvfølgelig og overvejer, om han
kan bytte dronningerne og holde re-
mis. Det kan han måske her – men

Tg8 (21... Lxb1 22. Txb1 vinder for
Hvid) 22. Se5!, og her regnede jeg
med/håbede på, at Sort var færdig.
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21. Se5!?

21. e3 Te4 22. Se5 Sxe5 23. Lxe4
Sg6 ser vundet ud for Sort.
21... fxe5 22. e4 Lg4 23. exd5 Sxd4?

Her går min modstander heldigvis
galt i byen. 23... Lxd1 er noget mere
kritisk. 24. Le4 h6 25. Txd1 er uklart.
25. dxc6 Df7, og Hvid er i ret store

til arrangørlandet Serbien i 3. runde.
Alt lå således klar for Aserbajdsjan,
der da også kørte derudad.

I 6. runde så det ud som om de
sikrede sig mesterskabet, da de holdt
2-2 med Rusland. Her missede euro-
pamester Tomashevskij en gevinst i
et bondeslutspil! Men armenierne
var ikke helt færdige med at spøge,
og i 7. runde slog de så Aserbajdsjan.

Pludselig var det hele åbent med
Rusland, Armenien og Aserbajdsjan
a point før de to sidste runder. I 8.
runde sendte russerne armenierne ud
i mørket, mens Aserbajdsjan slog
Polen. Så var der kun to hold tilbage
i titelkampen.

Sidste runde bød på en fantastisk
finale med Rusland oppe mod Spa-
nien. En sejr ville sikre russerne tit-
len. Samtidig var Aserbajdsjan oppe
mod Holland (der havde ladet de
gamle blive hjemme og sendt de
unge talenter).

Miraklet skete og Rusland slog
ikke Spanien. Den store skurk var
Aleksejev, der bare blev smadret af
Salgado (jep, ham Schandorff må-

ske skulle have slået) og så hjalp det
ikke noget, at Morozevich brillerede.
Så var det op til Aserbajdsjan eller
rettere deres store helt i Novi Sad:
Vugar Gashimov. Han havde et for-
delagtigt tårnslutspil mod en hero-
isk kæmpende Stellwagen:

Daniel Stellwagen
Holland (2630)
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Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2740)

Det afgørende øjeblik. Stellwagen
har lignet verdens ensomste mand
de sidste 30 træk, hvor han har for-
svaret sig som en løve for en sag, der

egentlig ikke var hans. I diagram-
stillingen holder 70... Tb4, 70... Tc4,
70... Te4, 70... Th1, 70... Th2 og 70...
Th3, men i stedet trak hollænderen...
70... Tf4??

Der gik et sus gennem de tæt pak-
kede tilskuere, og Radjabov kunne
ikke lade være med at række hæn-
derne triumferende i vejret, da Ga-
shimov, efter hvad der føltes som en
evighed, trak...
71. Ke6!

Så er det slut, og partiet endte...
71... h4 72. f7 Kg6 73. f8D Txf8 74.

Txf8 Kg5 75. Ke5 1-0

Da Stellwagen gav op, brød jublen
ud hos Aserbajdsjan. Det er første
gang den unge nation vinder noget.
De blev også godt betalt: 50.000
dollars og en ny bil til hver! Der er
vistnok olie i Aserbajdsjan (og ret-
ten til den er vist et af hoved-
stridspunkterne i nabofejden med
Armenien), så de må have råd til det.
Men glade så de ud, og den rivalise-
ring, der tidligere har forpestet for-

... HOLD-EM 2009

16 2010 /1/16



�

�

Guld-helten

Vugar Gashimov var den store helt i
Serbien. Med en 2813 præstation
ryger han også direkte ind i verdens
top-ti. Han har hidtil stået i skyggen
af Radjabov og Mamedyarov, men
ikke mere. Som alle aserbajdsjanere
er han en ond angrebsspiller. Her fra
matchen mod Israel:

Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2740)

Michael Roiz
Israel (2658)

Spansk / C91

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

Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3

0-0 9. d4

Undgår de mest fortærskede span-
ske varianter.
9... Lg4 10. d5 Sa5 11. Lc2 c6 12. h3

Lc8 13. dxc6 Dc7 14. Sbd2 Dxc6 15.

Sf1 Te8 16. Sg3 Le6 17. Sg5 Ld7 18.

a4 Sc4 19. b3 Sb6 20. a5 Sc8 21. Ld2

Ld8 22. Ld3 Se7 23. c4 Db7 24. Sf3

Sætter en positionel fælde.

tør han, hvis jeg tilbyder det? 47. f4
exf4† 48. Dxf4 Ta6 er vist ingen god
fortsættelse.
47... Kf7

47... Dxg4†!? 48. Kxg4 g6 49. f4
(49. Kf3 Kf7 50. Ke4 Ke6 ser fint ud
for Sort 51. Kd3 Ta6) 49... Ta6! 50.
Ld2 Tc6 51. Lb4 (51. f5 Txc5) 51...
e4 52. f5 gxf5† 53. Kxf5 e3 54. Ke5
e2 55. Kd5
48. Df3† Kg8 49. De4 Kf7 50. Dh7 Ta6

51. Dh5† Kg8 52. Dd1 Kf7 53. Dd8 Kg6

54. Kh4 Tc6 55. Dd1 Kf7 56. Dh5† Ke7

57. Dh7

Heromkring havde Lars Bo signale-
ret, at remis var et godtaget resultat.

Jeg var efterhånden også indstillet
på, at min modstander havde forsva-
ret sig fornuftigt nok til at få remi-
sen. Men så skete...
57... Dg6? 58. Dxg6 Txg6 59. Kg4 Ta6

60. Kf5

Nu er slutspillet pludselig ret kritisk!
60... g6† 61. Kxe5 Txa5 62. Kd5 Kd7

63. Ld4 Ta6 64. f4 Tc6 65. Le5 Te6 66.

Ld6 Te1 67. c6† Kd8 68. Le5
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68... Ke7(?)

I tidnød og præget af træthed – så er
dette ikke sjovt at forsvare. 68... Tc1
gav Hvid større problemer.
69. Lf6† Ke8 70. Kd6 Tc1?

Av av. 70... Td1† var eneste mulig-
hed her. 70... Td1† 71. Kc7, og det
er stadig svært.
71. c7 Tc2 72. Ld4

Og Lc5 kommer om lidt. Et lækkert
kampparti at vinde!
1-0

24... b4?

Som Sort plumper i.
25. c5! dxc5?! 26. Sxe5 Lc7 27. Sxd7

Sxd7 28. f4

Hvid står positionelt overlegent.
Heldigvis vælger Vugar den ‘hårde
vej’ mod målet.
28... Sf8 29. Lc4 Tad8 30. e5 Sc6 31.

Sf5 Sxa5
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32. Txa5!

Så kører maskinen.
32... Lxa5 33. Dg4 g6

33... Sg6 34. Le3, og der er intet for-
svar mod h4-h5.

holdet mellem Radjabov og Mame-
dyarov, så man ikke meget til – må-
ske fordi lidt mindre profilerede
Gashimov stjal billedet denne gang?

Rusland tog sølv, og det har de
helt sikkert ikke været tilfredse med.
Men de er ved at vænne sig til det.
Den udstråling der var over holdet
med 1, 2 eller 3 K’er, er der ikke på
det nuværende hold, hvor spillerne
skiftes til at få ‘udfald’.

Ukraine sneg sig op på en bronze-
plads efter en noget mislykket tur-
nering, hvor man startede med ne-
derlag til Schweiz og i 3. runde kun
fik uafgjort mod Norge.

Armenien blev nummer fire, og
det var egentlig lidt synd, for de var
med i toppen hele vejen.
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Spillesalen var stor og havde

dårlig akustik og ringe tilskuerforhold.

Foto: Cathy Rogers.

Vugar Gashimov – stor præstation

førte Aserbajdsjan til guldmedaljer.

Foto: EM2009..
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34. Sh6† Kg7 35. f5! Se6 36. fxe6 Txd2

37. exf7 Tf8 38. e6 Ld8 39. Sf5† Kh8

40. Dg3

Nu afgør e7 eller De5. Sejt spillet!
1-0

Med hjemmefra

Et cool parti, som viser lidt af, hvad
moderne computeranalyser gør ved
skak på topplan.

Etienne Bacrot
Frankrig (2709)

Levon Aronian
Armenien (2773)

Slavisk / D43

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

5. Lg5 h6 6. Lh4

Antimoskva-gambitten. Ikke forene-
lig med et normalt familieliv med et
heldagsjob.
6... dxc4 7. e4 g5 8. Lg3 b5 9. Le2 Lb7

10. 0-0 Sbd7 11. Se5 Lg7 12. Sxd7

Sxd7 13. Ld6 a6 14. a4 e5 15. Lg4 exd4

16. e5 c5 17. f4 dxc3
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18. bxc3!?

En ret utrolig nyhed! Uden en com-
puters velvillige assistance ville man
aldrig gide forfølge ideen. I praksis
er det sygt svært for Sort herfra.
18... Lf8

18... gxf4 19. e6 Sf6 20. Lh5 Sxh5
21. Dxh5 Ld4† 22. cxd4 Dxd6 23.
Dxf7† Kd8 24. Dxb7 Tb8 25. Df7
tør man ikke mod en, der spiller a
tempo. Det ser da heller rart ud. Det
bedste er måske 18... Sb6.
19. De2 Lxd6 20. exd6† Kf8 21. fxg5

hxg5 22. Le6! Th7

22... Sf6 23. Txf6 Dxf6 24. Tf1 går
(også) galt.
23. Dc2 Kg8 24. Txf7! Txf7 25. Tf1 Sf8

26. Df5! Sxe6 27. Dxf7† Kh8 28. Tf6!

Dxf6 29. Dxf6† Sg7 30. d7 b4 31. cxb4

cxb4 32. d8D† Txd8 33. Dxd8† Kh7 34.

Db6 Le4 35. Dxb4 Ld3 36. Da5

Det parti havde Etienne med hjem-
mefra.
1-0

Lækkerier

Det flotteste parti fra turneringen.

Emil Sutovsky
Israel (2676)

Peter Svidler
Rusland (2741)

Caro-Kann / B17

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sd2 dxe4 4. Sxe4

Sd7

Caro-Kann for de eventyrlystne. En
variant Allan Stig også benytter.
5. Sg5 Sgf6 6. Ld3 e6 7. S1f3 Ld6 8.

De2 h6 9. Se4 Sxe4 10. Dxe4 Dc7 11.

0-0 b6 12. Dg4 Kf8

Sådan skal man spille! Det virker
usundt at skulle dække den med kon-
gen, men det er hovedvarianten.
13. b3 Lb7 14. Lb2 Sf6 15. Dh3 Sd5

Vil gerne til f4.
16. g3

Så har Hvid også givet en indrøm-
melse.
16... c5 17. dxc5 Lxc5 18. Se5 Sf6 19.

Tae1 Td8 20. Lg6?!

Typisk overivrige Emil. Det ser da
også lovende ud, men... 20. Dh4!?
20... La8!

Sort har også skumle planer. Løbe-
ren var naturligvis tabu – så afgør
Dxe6 direkte.
21. Lh5?!

21. Td1 er bedste chance.
21... Sxh5 22. Dxh5 Db7 23. Te4

Ligner et forsvar med hovedet for-
rest. Sorts løbere er skræmmende nu,
og resten er bare lækkert:
23... Kg8 24. Tfe1 Td2 25. Sd3 f5! 26.

Sf4 fxe4 27. De8† Lf8 28. Sg6
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28... e3!! 29. Dxf8† Kh7 30. Dxh8†

Kxg6 31. f3 Tg2†!!

Oh baby yeah!
32. Kh1 Te2! 33. Tf1 Dxf3†

Skak er smukt.
0-1

God slutspurt

Morozevich var både helt og skurk
for Rusland i Novi Sad. På den ene
side tabte han et meget vigtigt parti
som Hvid mod Jan Smeets. Men på
den anden side var han den, der gik
forrest, da det virkelig gjaldt i de sid-
ste tre runder (sluttede med 3 af 3).

EM-noter

• Betænkningstiden var den ty-
piske FIDE-tid: 90 minutter til
40 træk og 30 minutter til resten.
Dertil 30 sekunder i tillæg pr.
træk under hele partiet. Kan vi
få den tid i DK snart, please?

• FIDE kørte videre med, at det
koster et nul at komme for sent
til partiet. Det indfører et helt nyt
spændingsmoment: Når mod-
standeren frem? Det gjorde
Laznicka ikke mod Vallejo – han
kom 7 sekunder for sent. Flere
kilder hævder i øvrigt, at runden
blev sat i gang et minut for tid-
ligt!

• Norge havde afbud fra Mag-
nus Carlsen, men det påvirkede
vist ikke resultatet på bord 1,
hvor unge Jon Ludvig Hammer
fik sit store gennembrud med 6½
af 9. Det rakte til en sølvmedalje
på det bræt. Guldmedaljen gik i
øvrigt til Eljanov, som Hammer
slog.
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F. Vallejo Pons
Spanien (2696)

Alexander Morozevich
Rusland (2750)

Siciliansk / B90

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

Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3

Vallejo elsker at slås og vælger na-
turligvis engelsk angreb.
6... e5 7. Sb3 Le7 8. f3 0-0 9. Dd2 Le6

10. 0-0-0 a5

Har været populært men er ikke
mode i øjeblikket.
11. a4 Sc6 12. g4 Sb4 13. g5 Sh5 14.

Tg1 f5 15. h4

15. g6 var en anden mulighed.
15... Tc8 16. Lb5 Kh8 17. Kb1 fxe4 18.

fxe4

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

18... d5!

Frækt spillet! Hvid kan have gjort
noget forkert, men det betyder ikke,
at stillingen er nem at spille!
19. Dh2?!

19. exd5 Lf5 20. Sa1 ser latterligt
ud, men en bonde er altså en bonde
(20. Tc1 er uklart). 19. De2 Sf4 20.

Lxf4 Txf4 21. exd5 Lf5 giver Sort
fin kompensation.
19... Sf4 20. Tgf1 Ld6 21. Lxf4 exf4

22. exd5 Lg4

Sort står allerede bedst. Dertil kom-
mer, at Moro befinder sig fremra-
gende i dette roderi.
23. Tde1 f3 24. Df2 Lh3 25. Tg1 Lf5

Over.
26. Se4 Txc2 27. Dxf3 Le5 28. Tg2 Lg6

29. Dxf8† Dxf8 30. Txc2 Sxc2 31. Kxc2

Df2† 32. Kd1 Df3†

Det burde have været nok. Men
Aleksejev blev nationalskurk ved at
tabe til en spiller med 150 mindre i
rating.
0-1

Ekstra spænding

Guldvinderne fra Aserbajdsjan be-
stod af Radjabov, Gashimov, Gusei-
nov, Mamedyarov og Mamedov.
Sjovt nok var deres holdkaptajn Zu-
rab Azmaiparashvili. Ja, netop den
Azmai! (som om der kunne være
flere). Han er vicepræsident for FIDE
og i øvrigt tidligere præsident for det
georgiske skakforbund. Flere ka-
sketter er ikke noget man tager så
tungt... Aserbajdsjan ville have spa-
ret en del ømme nerveender, hvis
deres uheldige helt, Guseinov, ikke
havde kikset det følgende. Fra mat-
chen mod Armenien:

Gadir Guseinov
Aserbajdsjan (2667)

G. Sargissian
Armenien (2678)

Spansk / C67

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0

Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5

Sf5 8. Dxd8† Kxd8

Berlinmuren der stadig rumsterer på
topniveau.
9. Sc3 Ke8 10. Se2!?

Hvid vil spille uden h2-h3.
10... Se7?! 11. Te1 Lg4 12. Sed4 Td8

13. h3

Et eller andet er allerede gået helt
galt for Sort. Hvid truer med e5-e6
og direkte kongeangreb.
13... Lh5 14. g4 Lg6 15. Lf4 Sd5 16.

Lg3 Lc5 17. Tad1 Lb6

Hvem der bare kunne rokere.
18. Lh4 Se7 19. Sf5 Lxf5 20. Txd8†

Kxd8 21. gxf5 Tg8

Sargissian vandt nærmest egenhæn-
digt OL for Armenien i Dresden, og
han kæmper altid som en sindssyg i
holdskak. Men stadig – klamt er det.
22. Kf1 Ke8 23. Td1 h6 24. Lxe7 Kxe7

25. Ke2 g5 26. Tg1?

I Schach foreslår de i stedet 26. Sh2!
Det ser da også meget stærkt ud. Nu
kommer Sort pludselig med igen.
26... f6! 27. Td1 fxe5 28. Sxe5 h5 29.

Td7† Kf6 30. Sc4 Tg7! 31. Td8 Te7†

32. Kf1 Kxf5 33. Tb8 Lc5 34. Tf8†?

Hvid er rystet. Der skulle bare slås
på b7.
34... Kg6 35. Tg8† Kf6 36. Sa5 b6 37.

Sxc6 Te4 38. Td8 a5

38... Tc4!
39. Td2 Th4 40. Kg2 g4 41. hxg4 Txg4†

42. Kh3 Tf4 43. Kg2 Tg4† 44. Kh3 Tg1

45. a4 Tg4 46. b3 Te4 47. Kg2 Te6 48.

Sa7 Td6

Cool beslutning. Vinder det?
49. Txd6† Lxd6 50. Sb5 Le5 51. Sa3

Kf5 52. Kf3 h4 53. Sb1 h3 54. Sd2 Lf4

55. Sb1 Le5 56. Sd2 Ld6 57. Se4 Lf4
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58. Sc3?

Misser chancen: 58. Sg3†! Ke5 (58...
Lxg3 59. Kxg3 Ke4 60. c3 holder
remis i følge Schach) 59. Se2 vinder
h-bonden.
58... c6 59. Se2 Le5 60. Sc1 b5 61.

Se2 Ke6

Nu bliver der ikke givet flere chan-
cer.
62. Sg3 Kd5 63. Sf5 Kc5 64. Se7 Lc7

65. Sf5 bxa4 66. bxa4 Kc4 67. Se7 c5

68. c3 Kb3 69. Sd5 Lb8 70. Sb6 Kxc3

0-1
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Foto: EM2009..

Alexander Morozevich – tabte vigtigt parti

for Rusland, men sluttede stærkt.
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Verdens

femmer

VM for seniorer:

Senior-VM , mænd:

1. GM Miso Cebalo, Kroatien (2483) 8½ / 55

2. GM Janis Klovans, Letland (2408) 8½ / 52½

3. GM Vitaly Tseshkovsky, Rusland (2552) 8 / 54

4. GM Oleg Chernikov, Rusland (2423) 8 / 51½

5. Bo Jacobsen, Danmark (2306) 8 / 50½

6. GM Mihai Suba, Rumænien (2471) 8 / 49½

7. GM Algimantas Butnorius, Litauen (2432) 8 / 49

8. GM Larry C. Kaufman, USA (2403) 8 / 48½

9. GM Lev Gutman, Tyskland (2448) 8 / 45½

10. FM Nikolai M. Mishuchkov, Rusland (2392) 7½ / 48

11. FM Clemens Werner, Tyskland (2326) 7½ / 48

12. IM Vladimir Onoprienko, Rusland (2308) 7½ / 47

13. IM Herman Van Riemsdijk, Brasilien (2399) 7½ / 47

14. Alexander Kuindzhy, Rusland (2420) 7½ / 46

15. IM Josip Rukavina, Kroatien (2428) 7½ / 45

16. GM Mark D. Tseitlin, Israel (2394) 7 / 50

17. GM Nikolai Pushkov, Rusland (2469) 7 / 48

18. Jørgen Jørgensen, Danmark (2315) 7 / 47½

19. IM Georg Danner, Østrig (2433) 7 / 47½

20. Boris Malisov, Israel (2377) 7 / 46½

21. IM Ole Jakobsen, Danmark (2340) 7 / 45

38. FM Jørgen Hvenekilde,Danmark (2159) 6½ / 43

42. FM Jørn Sloth, Danmark (2312) 6½ / 42

73. Poul Erik Nørgaard Olesen Danmark, 6 (2060)33½

75. Flemming Preuss, Danmark (2056) 6 / 31½

120. John Zachariassen, Danmark (1973) 5 / 23½

124. Kai Sten Nielsen, Danmark (2162) 4½ / 29

152. Peter Nielsen, Danmark (1879) 3½ / 20½

170. Johannes V. Pedersen, Danmark (1519), udg.

I alt 170 deltagere (heraf 11 Danmark,

6 Sverige, 8 Norge, 0 Finland)

Senior-VM, kvinder:

1. GM Nona Gaprindashvili, Georgien (2349) 7½

2. FGM Elena Fatalibekova, Rusland (2238) 7

3. FIM Tatyana Fomina, Estland (2232) 6½

4. FGM Valentin Kozlovskaya, Rusland (2263) 6 / 34½

5. FIM Helene Mira, Østrig (2125) 6 / 29

6. FIM Tatiana Voronova, Letland (2226) 5½ / 30

7. FFM Nina Shushpanova, Rusland (1970) 5½ / 22½

8. FIM Galina Strutinskaya, Rusland (2292) 5 / 31

9. FFM Swietlana Miednikova, Rusland (2166) 5 / 28½

10. FGM Tamara Vilerte, Letland (2236) 5 / 26

11. FFM Tatiana Bogumil, Rusland (2179) 5 / 25

I alt 28 deltagere (ingen fra Norden)

Italien er vel altid en rejse værd – og
når man så også kan få lov at deltage
i en skakturnering! Det mente åben-
bart 170 mænd (+60 år) og 28 kvin-
der (+50 år), som i dagene 27/10 -
8/11 deltog i VM for seniorer i Con-
dino, Italien, tæt ved Gardasøen, i
den naturskønne Chiesadal. En del
kom dog fra Italien og havde ikke så
langt.

Men Condino er altså en meget
lille by, langt ude på landet – ikke
sådan at komme til uden egen bil.
Arrangørerne havde derfor sørget for
gratis transport fra lufthavnene i
Bergamo og Milano (hvor der er to,
Malpensa og Linate). Og deltagerne
blev tilbudt logi på 14 forskellige
hoteller/pensionater i omegnens små
byer. Der var ikke rigtig andre til-
bud- kapaciteten var fuldt udnyttet.
Følgelig måtte arrangørerne (Chri-
stina Rigo var hovedkvinden) til-
byde gratis shuttlebus mellem hotel-
lerne og spillestedet før og efter run-
derne.

Alt sammen udmærket og nød-
vendigt – men disse foranstaltnin-
ger kommer uvægerligt til at pege

Af Poul Erik Nørgaard Olesen
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Senior-VM i Condino gav

flotte danske resultater

på, hvad formålet med seniorturne-
ringerne også er (ud over det rent
sportslige): at holde liv i turist-
industrien i fjorten dage efter sæso-
nens afslutning.

Og vi var da nogle stykker, der
havde vores bange anelser med hen-
syn til italienernes evne til at klare
de praktiske problemer. Det gik hel-
ler ikke for godt. Allerede ved af-
hentningen i Milano virkede det gan-
ske tilfældigt, om alle kom med, og
om kufferterne nu også var i den mest
hensigtsmæssige bus med henblik på
fordelingen på hoteller.

Fælles problemer
Jørn Sloth, Jørgen Jørgensen og jeg,
der boede i Lodrone, 6-7 km fra spil-
lestedet, var glade for, at sidste års
verdensmester, Larry Kaufmann, bo-
ede på samme hotel som vi, for vi
frygtede meget, at vi skulle komme
for sent til runderne. Og vi regnede
jo med, at turneringslederne ikke
kunne lade en hel bus med verdens-
mesteren tabe på for sent fremmøde
(faktisk var man meget striks med
det, alle deltagere skulle sidde ned,
inden runden startede – nul toleran-

ce). Men vi kom i stedet for tidligt –
i starten! Russerne, anført af Vasju-
kov, truede med at rejse hjem, fordi
de blev afleveret på spillestedet en
time før start (Sloth var deres tals-
mand, han kan jo russisk). Det hjalp
– i hvert fald for vores vedkommen-
de, og formentlig for russerne, for
de blev (at Vasjukov så tabte et parti
ved, at hans mobil ringede, er en
anden historie!). Faktisk fungerede
det fint resten af turneringen.

Men ved afrejsen var den gal igen:
adskillige, heriblandt Sloth, Peter
Nielsen og Kaufmann, nåede ikke
deres fly og måtte vente til dagen
efter. Det er ikke godt nok. Næste år
afholdes VM i Torbole- tre kvarters
kørsel fra Condino...

Og der er mere at brokke sig over.
11 runder er vel et par stykker mere
end strengt nødvendigt for at finde
den rigtige vinder. Og afholdelse af
både VM, EM og hold-EM hvert år
nærmer sig rovdrift på spillerne.
Chancen for at vinde en præmie er
meget beskeden (som også Hvene-
kilde gjorde opmærksom på i sidste
års referat): der var 10 præmier til
sammenlagt 9.000 euro i den åbne

turnering – ikke meget mere end en
tredjedel af det samlede indskud.

Intet under, at disse turneringer i
praksis er forbeholdt ‘rige’ turister
fra de nordiske lande og Tyskland/
Holland/Belgien og andre nærtlig-
gende lande. Rusland (formentlig får
de støtte fra forbundet) var godt re-
præsenteret, mens der ikke var man-
ge fra Østeuropa på trods af den for-
holdvis korte rejse. Og så kan delta-
gerne fra oversøiske lande tælles på
en hånd.

Sportsligt i orden
Den sportslige afvikling af turnerin-
gen var der ikke problemer med, det
fungerede fint. For mig at se fik vi
også de rigtige verdensmestre. Miso
Cebalo fra Kroatien har været tæt på
at vinde seniortitler flere gange, og
denne gang lykkedes det så. Han var
med fremme hele tiden, og efter sej-
ren i 7. runde over den da førende
Tseshkovsky, kunne han ‘nøjes’
med en sejr over Vasjukov og ellers
sejle i mål med remiser – herunder i
sidste runde mod Bo Jacobsen. Med
8½/11 i et felt, hvor en tredjedel var
titelholdere, er det ret stærkt. Samme

Bo Jacobsen – femteplads ved Senior-VM.
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antal og også uden nederlag fik Janis
Klovans fra Letland, mens Tsesh-
kovsky blev nummer tre med 8.

Sidste års verdensmestre (der var
jo to, fordi arrangørerne først udråbte
Larry Kaufman fra USA og senere
måtte erkende, at den rigtige var
Mihail Suba fra Rumænien), fik beg-
ge 8 – Kaufman efter et seværdigt
nederlag til Malmdin, Sverige.

Vi skal se det parti, der mere end
noget andet blev afgørende for før-
stepladsen:

Tseshkovsky
Rusland (2552)
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Cebalo
Kroatien (2483)

Stilling efter 24. b3.

Formentlig overstrammer Tsesh-
kovsky nu. Hvis 24... Se5 er Sorts
bedste chance, er et eller andet gået
galt for ham.
Angrebet på kongefløjen kommer
ikke videre, og Cebalo er en snu og
teknisk stærk spiller, der ikke giver
modstanderen mange chancer.
Hvid truer hele tiden med at bytte på
g5 og bytte dronninger og vinde en
bonde (og partiet). Stærkere var vel
24... Sxa3, men Hvid beholder den
skitserede trussel, når dronningfløjen
er afklaret.
24... Se5 25. Sxe5 fxe5 26. hxg5 Te8

27. Th1 Df7 28. Th4 d4 29. exd4 Txb3

30. Dc4 Dxc4 31. Txc4 e4 32. Tc2 Td3

33. Txh5 Txd4 34. Th6 e3 35. Te2 Td2

36. Kf3 Txe2 37. Kxe2 exf2† 38. Kxf2

Tb8 39. Kf3 Kg7 40. Txc6 Tb3† 41. Kf4

Txa3 42. Ta6 a4 43. Kxf5 Tf3† 44. Ke6

a3 45. g4 Td3 46. Ke5 Tg3 47. Kd5 Kf7

48. g6† Kg7 49. Kc4 Txg4† 50. Kb3

Tg1 51. Txa3 Kxg6 52. Kc4 Kf7 53. Te3

1-0

�

Bo Jacobsen

kommenterer:

Endnu en beretning fra en altzhei-
mers mindeturnering af rollator-
missilet: Efter jeg er begyndt at
kikke lidt på skak igen, efter nær-
mest 35 års pause, fik jeg øje på en
statistik på FIDE’s hjemmeside der
viser, at jeg først for nylig har scoret
over 50% med de hvide, men deri-
mod 62% med de sorte. Så der er
grund til at se på de hvide åbninger
som stammer fra begyndelsen af
70’erne.

Åbningerne har været karakteri-
seret af ‘at spille uden om (rundt om)
centrum’. Jeg kan ikke nære mig for
at vise et eksempel, godt nok med
de sorte (alle skoleskakspillere be-
des holde sig for øjnene).

John Rødgaard
Danmark

Bo Jacobsen
Danmark

Dobbeltfianchetto / B06

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 b6 4. Lc4 a5

5. Sge2 La6 6. Lxa6 Sxa6 7. 0-0 Db8

8. Le3 Db7 9. a3 h5
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Grundopstillingen for Sort i ‘de
spredte bens åbning’, som jeg ud-
viklede i 70’erne. Den hvidfeltede
løber afbyttes, der angribes på flø-
jene med randbønderne, centrums-
bønderne holdes tilbage, og dron-
ningen placeres på b7, parat til at
sætte mat på g2.
10. f4 h4 11. d5 c5 12. Dd3 h3 13. g3

Sh6 14. Tab1 f5 15. Sb5 Sc7 16. Sxc7†

Dxc7 17. c4 0-0 18. Ld2 b5 19. b3 b4

20. a4 e6 21. e5 d6 22. dxe6 dxe5 23.

�

fxe5 Tad8 24. Dc2 Sg4 25. Lg5 Db7

26. Sf4 Lxe5 27. Sxh3 Ld4† 28. Tf2

Tde8 29. e7 Tf7 30. Kf1 Dh1† 31. Ke2

Tfxe7† 32. Lxe7 Txe7† 33. Kd2 Le3†

34. Ke2 Lxf2† 35. Kd2 Le1† 36. Txe1

Dxe1† 37. Kd3 Te3 mat! 0-1

Men som åbningerne er blevet mere
kendte, har Sort lært sig metoder til
at sætte sig på centrum, og dermed
dominere stillingerne. Så i Italien
besluttede jeg mig for at forsøge at
‘centrere’ mit hvide spil lidt mere.

Bo Jacobsen
Danmark (2321)

B. Nordby
Norge (2137)

Engelsk / A05

1. Sf3 Sf6 2. g3 g6 3. b3 Lg7 4. Lb2

0-0 5. Lg2 c5 6. c4 Sc6 7. 0-0 d5

Måske 7... d6.
8. cxd5 Sxd5 9. Lxg7 Kxg7 10. d4

Eller 10. Dc2.
10... cxd4 11. Sxd4 Sxd4?

Bedre 11... Sdb4 12. Sxc6 Sxc6 13.
Sc3 og måske Lxc6 i næste træk.
12. Dxd4† Sf6 13. De5

Svær at jage væk. Med De5 og Lg2
er vandkanonerne kørt i stilling. Det
er svært for Sort at udvikle dron-
ning og løber uden at give materiale.
Men han forsøger...
13... Kg8 14. Sc3 Te8 15. Tac1 a6 16.

Sa4 Sd7 17. Dc3 Tb8 18. Tfd1
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Hvid er færdigudviklet, og Sort er
snøret helt sammen.
18... b6 19. Dd2

Her trak Sort selv stikket ud. Der
kunne følge 19... e5 20. Lc6 Te7
21. Dd6. 1-0
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Kvindernes VM
Hos kvinderne var der 28 deltagere,
der spillede 9 runder. Storfavorit var
(naturligvis) Nona Gaprindashvili
fra Georgien. Hun tabte imidlertid i
anden runde til Elena Fatalibekova,
og så måtte hun ud at vinde partier.
Det gik fint, i sidste runde slog hun
meget overbevisende Valentina
Kozlovskaya og vandt med 7½ af 9.
Fatalibekova fik 7, Tatayana Fomina
6½. Således kom alt på rette plads.

To danske IM-normer
Der var 11 danskere med i turnerin-
gen (dog udgik Johannes Vester-
gaard Pedersen efter tre runder – jeg
kender ikke grunden). På forhånd
havde vi indbyrdes talt om, at Bo
Jacobsen kunne blive en grim over-
raskelse for de gamle drenge. Dels
kendte de ham nok ikke så godt (han
er lige blevet senior), dels spiller han
jo godt og med et åbningsrepertoire,
som mange undervurderer.

Desuden havde vi stor fidus til Jør-
gen Jørgensen. Han er en af de få
spillere, som er blevet stærkere med
årene, og de seneste gange, han har
deltaget i disse seniorturneringer, er
det blevet klart, at han uden det helt
store besvær spiller lige op med titel-
holderne og derfor af og til vinder
over dem. De har respekt for ham
nu, og så får man jo undertiden en
lidt nemmere remis.

Ole Jakobsen, Jørn Sloth og Jør-
gen Hvenekilde måtte også regnes
for kandidater til en god indsats. De
har jo prøvet det før. Vi andre hå-
bede formentlig mere på et enkelt
‘udødeligt’ parti eller resultat.

Og det kom jo til at gå endnu bed-
re, end vi vel havde håbet. Såvel Bo
som Jørgen lå længe lige under den
absolutte top, ja, Bo spillede i sidste
runde på topbrættet mod Cebalo og
kunne med en sejr indhente denne
(dog uden chance for at blive ver-
densmester grundet korrektionen).
Bo tabte kun et parti, i 3. runde mod
Suba. Han vandt i alt 6 partier – og
en hulens masse rating (62 point).
Også Jørgen tabte kun ét parti – mod
Chernikov i næstsidste runde, og det
kunne nok være gået den anden vej.
Også flere af hans remispartier havde
chancer for mere.

Det kan så ikke undre, at de to
spillede sig til en delnorm til den
internationale mestertitel. Faktisk var
den i hus efter ni runder, og Bo for-
bedrede så sin til 11 runder. Det er vi
ikke forvænt med i seniorskakken.
Stort til lykke til begge!

Ole Jakobsen spillede otte remiser
og vandt tre partier. Det er han næppe
tilfreds med. Sloth tabte to partier
(det ene på en absolut bommert i en
vundet stilling – træls). Han endte
med 6½ ligesom Hvenekilde, der
spillede en flot turnering og vandt
en hel del rating. Det gjorde også jeg
(39 point) vanen tro efter fem sejre,
fire nederlag og to remiser. Livet er
for kort til remiser!

Systemet gjorde, at Flemming
Preuss og jeg i perioder sad ved si-
den af hinanden – f.eks. i 1. runde.
Og vi havde godt fat i vores respek-
tive modstandere, Georg Danner og
Alexander Kuindzy. Men så begynd-
te det at knibe med præcisionen, og
hen mod tidkontrollen gik det galt.
Sådan gik det flere gange for Flem-
ming (og mig). Seks point er vel
under, hvad han burde have fået ud
af sine stillinger. John Zachariassen
med 5, Kai Steen Nielsen med 4½
og Peter Nielsen med 3½ må trøste
sig med oplevelserne og den italien-
ske vin- og madkultur!

Bo Jacobsen præsenterer selv nog-
le partier (se side 22). Jørgen Jørgen-
sen påstår, at han ikke spillede noget
godt og helstøbt parti, men at han
fightede godt. Der er noget om snak-
ken, men vi skal lige se, hvordan han
fik krogen i Vasjukov – og hvordan
denne hoppede af igen.

Jørgen Jørgensen
Danmark (2315)

Evgeni Vasjukov
Rusland (2485)

Gammelindisk / A53

1. Sf3 Sf6 2. c4 d6 3. d4 Lg4 4. Db3

Dc8 5. Sc3 g6 6. g3 Sc6 7. Le3 Lxf3 8.

exf3 Lg7 9. Lg2 Sd7 10. f4 0-0 11. 0-0

Sb6 12. c5 dxc5 13. dxc5 Sd7 14. Tad1

Sdb8 15. Td2 e6 16. Tfd1 a6 17. Se2

Ta7 18. Sd4 Se7
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Hvid har med en række fornuftige
træk fået en meget stærk stilling, hvor
Sorts dronningfløj er under kraftig
beskydning. Løberparret og terræn-
overvægten gør det svært at få øje
på et indlysende sort modspil.Tårnet
på a7 ser noget malplaceret ud. Sort
har dog ingen deciderede svækkel-
ser i bondeformationen, og Hvid skal
finde en måde at bryde igennem på
dronningfløjen.
Den mulighed er der så netop her:
19. c6! giver iflg. Fritz meget stor
fordel, formentlig vindende. Der
kunne følge (Fritz): 19... b6 20. Dc4
Lf6 21. a4 Tfd8 22. a5 Sd5 23. axb6
cxb6 24. Tc2 Sxe3 25. fxe3 Tc7
26.Le4 a5 27. Tc3 Lxd4. Der skal
altså slås til med det samme, ellers
holder Sort stillingen lukket. Jørgen
spillede...
19. Da3?
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Jørgen Jørgensen – havde gevinstchencer

mod GM Vasjukov, og en stor præstation

gav IM-norm.
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Og så var Vasjukov hurtig til at lukke
igen.
19... Sbc6 20. Sxc6

Måske bedre 20. Lxc6 for at holde
c6 under beskydning.
20... bxc6

Netop! Sort slår ikke med springe-
ren, for den kan få en stor fremtid på
d5, og c6 er nu ikke nem at angribe.
Jørgen prøvede i endnu 20 træk, men
det var ikke til at komme igennem.
Imponerende, at Jørgen mod så stærk
en modstander kunne få så god en
stilling – og imponerende, at storm-
esteren holdt hovedet koldt og ikke
gav flere blottelser.
21. Da4 Db7 22. Ld4 Db5 23. Dc2 Sd5

24. Lxg7 Kxg7 25. Lf1 Db7 26. Lc4 a5

27. Lb3 Tb8 28. La4 Da6 29. a3 Taa8

30. De4 Te8 31. Dd4† Kg8 32. De4 Kg7

33. Dd4† Kg8 34. De4 Tab8 35. Dc2

Kg7 36. Te1 Ted8 37. Ted1 Te8 38. Te1

Ted8 39. Ted1 ½-½

Hyggeligt samvær
Et senior-VM er meget mere end
skak og økonomi. For de fleste (og
vel årsagen til, at så mange fortsat
deltager trods de kritikpunkter, der
er anført i starten af artiklen) betyder
rejsemålet med dets natur, mad- vin-
og anden kultur sikkert en hel del.
Og det vigtigste er måske samværet
med de andre. Mange kunne hilse på
studenter-VM deltagere fra for 40 år
siden eller mere, og der var hjerte-
lige gensynsscener.

Deltagerne hyggede sig på tværs
af nationaliteterne og vi, der boede i
Lodrone, var meget sammen med
især Jan Rooze fra Belgien og Adrian
van Haften fra Holland. En stor del
af glæden ved samværet er de kvikke
bemærkninger og morsomme episo-
der, hele den ironisk-hjertelige om-
gangstone.

Og så havde vi vores morskab over
den stakkels Ozbilen fra Tyrkiet
(Muhammedtegninger helt ufortalt).
Det lykkedes ham at tabe til Jørgen
Jørgensen (og det gjorde han også
sidste år), til Sloth, til Bo og sågar
også til Jan Rooze. Det må være en
ønskemodstander. Men faktisk har
han vundet over en dansker – Pouel-
sten Holm Grabow. Så det...

Håret havde passeret skuldrene i ned-
adgående retning. Holdkammera-
terne havde megen moro med at gå
ti meter bag mig og kigge på esternes
forbløffede ansigter. Eller som salig
Enevoldsen udtrykte det i en af sine
spalter: Man kan da ikke tillade, at
Danmark er repræsenteret af en mel-
lemting mellem min lillesøster og et
juletræ.

Det var en fantastisk oplevelse at
komme til Sovjetunionen og spille.
Alt var professionelt tilrettelagt, at-
mosfæren intens. Vi spillede i en
teatersal. Der var naturligvis en læge
til stede til dette sportsarrangement.
I kulisserne spankulerede Tal og Ke-
res rundt.

De sovjetiske spillere havde deres
personlige trænere med. Dem ‘kend-
te’ vi godt fra andre juniortuneringer.
Kendte på den måde, at vi havde set
dem før. For de og spillerne trak sig

altid tilbage til hotelværelserne efter
partierne, hvor de om muligt sad og
spiste dåsemad for at spare på skil-
lingerne.

De sovjetiske spillere havde alle-
rede mange års skoling og veltilret-
telagte udviklingsforløb bag sig. Jeg
var knap 20 år og kom fra Randers.
Jeg har aldrig modtaget så meget som
en halv times skakundervisning. Mi-
ne egne åbningsstudier bestod på
daværende tidspunkt af en eneste
bog, Rolf Swartz f2-f4. Men det spe-
kulerede jeg overhovedet ikke over.
Det plejede jo nok at gå endda.

Helt uforstående var jeg over for
de af mine nordiske holdkamme-
rater, der i Tallin for deres lomme-
penge købte nogle skakbøger med
helt uforståelige tegn i (de første
numre af Informator). Hvad kunne
man da bruge dem til? Nej, helt i
tidsånden gik jeg rundt på gaden og

Mine 15 minutter

Bo Jacobsen, Norden 1 ½ 1½

Anatolij Karpov, USSR 0 ½ ½

Sovjetunionen - Norden, juniorlandskamp 1968.

15 brætter, dobbeltrundigt, spillet i Tallin, Estland.

Bræt 2:

Af Bo Jacobsen

Bo Jacobsen – som han så ud dengang han sad over for Karpov i en landskamp.
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13. a4 Db6† 14. Kh1 Sh5 15. g4
Sg3† 16. hxg3 Dh6† 17. Kg1 fxg3
18. Te1 Dh2† 19. Kf1 Lxg4 20. Ta2
Tf7 vinder for Sort.
13... h5 14. h3 hxg4 15. fxg4

Efter 15. hxg4 er en mulig plan 15...
Ld7 16. a4 Db6† 17. Tf2 a5 18. La3
c5, og hvis 19. dxc6 bxc6 20. Lxe7
Tf7 med pænt spil for bonden.
15... Ld7 16. a4

Eller 16. De2 a6 17. Df2 c5!?
16... Db6† 17. Kh2?!

17. Tf2 a5 med samme idé som i
noten til 15. hxg4.
17... Kf7 18. Lf3.

Hvids sidste chance for at komme
med i partiet er 18. a5 Dc5 (18... Dd4
19. Dxd4 exd4 20. Sd1) 19. Sa4
Dxa5 20. Ld2 Da6 21. Sc5 med
uklart spil.
18... Th8 19. Kg2

19. a5 Dd4 giver Sort stor fordel.
19... Th4 20. a5 Dc5

20... Dd4 21. Dxd4 exd4 22. Sd1!
21. La3 De3 22. De1
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22... Lxg4

Her mener Fritz, at jeg burde suge
en bonde: 22... Dd3!? 23. Td1 (23.
Tf2 Sxg4 24. hxg4 Tah8) 23... Dc2†
24. Se2 Dxb3 25. Db4 Dxb4 26.
Lxb4 Tah8 27. Sg1 e6 med sort for-
del.
23. hxg4 Sxg4 24. Th1

24. Dxe3 Sxe3† 25. Kf2 Th2† 26.
Kg1 Th3 og vinder.
24... Txh1

Eller 24... Tah8!?
25. Dxe3 Sxe3† 26. Kxh1 g4 27. Le2

Trods materialefordelen er Hvid for-
tabt pga. den udsatte kongestilling,
f.eks. 27. Ld1 f3 (27... Th8† 28. Kg1

Th3) 28. Kg1 (28. Ta2 Lh6 29. Tf2
Sxd1 30. Sxd1 Lf4) 28... Lh6 29.
Lc5 Lf4 30. Ta2 Th8 31. Lxf3 (31.
Lxa7 Sxd1 32. Sxd1 g3 33. Le3 g2)
31... gxf3 32. Kf2 Sd1†.
27... f3 28. Lc5 Lh6 29. Te1

Efter 29. Kg1 beholder Sort presset
med 29... Th8! 30. Kf2 Lf4.
29... b6 30. Lxf3 bxc5 31. Ld1 Kg6

31... Th8 32. Kg1 Lf4 33. Txe3
Lxe3† 34. Kg2 Ld2 var mere præ-
cist.
32. Sb5 Lf4 33. Txe3

33. Kg1 g3! 34. a6 Th8 35. Sxa7
Ta8!? 36. Sb5 Txa6 redder heller
ikke Hvid.
33... Lxe3 34. Sxc7 Th8† 35. Kg2

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

35... Th4

Nemmere er 35... Kg5! 36. Se6† Kh4
37. Sg7 Ld2, idet teksttrækket tilla-
der 36. Lxg4, hvorpå 36... Txg4 mu-
ligvis ikke vinder. Dog vinder 36.
Lxg4 Kg5 37. Lf3 (37. Lf5 Th8) 37...
Th8 (37... Ld4 38. Se6† Kf6 39.
Kg3) 38. Se6† Kh4 39. Ld1 Tg8†
40. Kf3 Ld4 stadig relativt simpelt.
36. a6 Lf4 37. Kg1 g3 38. Lf3 Th2 39.

Lg2 Kf7 40. Kf1 Th6 41. Ke2

41. Se6 er også håbløst efter 41...
Le3 42. Ke2 Lf2 43. Kf1 Th8.
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smed mine pengesedler til de små
drenge, der altid fulgte efter turi-
sterne.

Det er heldigvis gået betydeligt
frem med juniorudviklingen siden
da. Men hvis man ønsker at komme
op på sovjetisk niveau, skal der helt
andre boller på suppen.

Min 11-årige søn synes, at strate-
giske computerspil er langt mere
spændende end skak. Det synes jeg
er helt OK. Skriften på væggen er
helt entydig. Skakspillet og unionen
vil komme på betydelig skrump de
kommende år, uanset hvor meget
snot vi så end græder.

Jeg har søgt hjælp hos Peter Heine
Nielsen og Fritz til analyserne.

Anatolij Karpov
USSR

Bo Jacobsen
Norden

Hollandsk / A89

1. c4 f5 2. g3 Sf6 3. Lg2 g6 4. Sc3 Lg7

5. Sf3 0-0 6. 0-0 Sc6 7. d4 d6 8. d5

Se5 9. Sxe5 dxe5 10. e4 f4 11. b3

Andre træk er 11. Db3 og 11. gxf4.
11... g5 12. f3

12. a4 g4! 13. gxf4 exf4 14. Lxf4
Sxe4.
12... Dd6 13. g4

Opnåede som junior et af de bed-
ste danske enkeltresultater nogen
sinde, her kommenteret i forbin-
delse med Dansk Skak Unions
100 års jubilæum i 2003.

Bo Jacobsen – Født 12/12 1948.

Nr. 1 Junior-DM 1967
Nr. 1 DM 1976
Nr. 1 Jubilæums-DM 2003
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Her blev taget hængeparti. Det skulle
spilles dagen efter det andet parti.
Jeg havde puttet 42... Tb6 i kuver-
ten. Vinder.

Karpovs spil i det andet parti tyder
på, at han var rystet efter det første.

Bo Jacobsen
Norden

Anatolij Karpov
USSR

Birds åbning / A03

1. f4 d5 2. Sf3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 Sf6

5. 0-0 0-0

5... b6 6. d3 Lb7 er den korrekte træk-
følge.
6. d3 b6 7. e4! Lb7

På 7... dxe4 simpelthen 8. dxe4.
8. e5 Se8?

8... Sfd7!? 9. De1 (9. e6 fxe6 10.
Sg5 Tf6 11. Te1 Sf8 12. Lh3 Dd6 er
ikke så klart) 9...e6 10. g4 f6 er væ-
sentligt bedre end i partiet, Sort har
tryk mod e5. (11. d4 c5).
9. g4 f6

9... f5!? er mere logisk, hvis Sort vil
spille planen som i partiet.
10. De1.

Heromkring ser d4 tillokkende ud,
men giver blot Sort et angrebspunkt
efter c5, cxd4 plus en åbning af c-
linien. I partiet vælter Sort frem på
dronningsiden, men når ikke at bruge
det til noget.
10... e6 11. Sc3 f5 12. gxf5 gxf5 13.

Kh1 d4 14. Se2 c5 15. Tg1 Sc6 16. Ld2

a5 17. a3 a4 18. Sg3 Se7 19. Sh5 Lxf3

En grim indrømmelse. 19... Sg6 20.
Dg3 (20. Sg5) 20... Lh6 21. Sh4.
20. Lxf3 Ta7
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21. Txg7†!?

Her begik jeg en klassisk fejl. Jeg
regnede som en besat på Txg7 og
tog mig ikke tid til læne mig tilbage
for at kigge ud over landskabet. 21.
Dh4! Sc6 22. Dh3 Sb8 23. Le1! Dc8
(23... Tff7 24. Lh4 Dc8 25. Lf6) 24.
Lh4 Kh8 (24... Sd7 25. Sxg7 Sxg7
26. Dg3) 25. Tg3.
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Analysediagram

Med udsigt til en potent Aljechin-
kanon i g-linien, kunne Karpovs træ-
ner roligt have hidkaldt ligvognen.
21... Sxg7 22. Sf6† Kf7 23. Dg3 Th8

24. Tg1 Df8

Bedre er 24... Sg6 25. Sxh7 Txh7
26. Dxg6† Kg8 27. Dxe6† Kh8 28.
Dc6 med planen Le1, Tg6 og Th6.
Er ikke helt simpelt.
25. Dg5 Sg6

25... h5 26. h4!? er træktvang, kun
Tc7 taber ikke materiale. 26...Tc7
(26... b5 27. La5) 27. c3.
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26. h4

26. Sxh7!? Txh7 27. Dxg6† Kg8 28.
Dxe6† Kh8 29. Dxb6 ligner afgø-
rende fordel.
26... Se8 27. h5

27. Lc6! ser rigtigt godt ud. Jeg har

tydeligvis ikke været klar over tår-
nets stigende værdi i mange slut-
spilsstillinger mod to lette officerer.
Jeg regnede med at sejle hjem pga.
materialefordel og søgte pga. den nu
sparsomme tid mod hængepartiet.
27... De7

27... Se7 28. h6 Sg6 29. Sxh7 Dg8
30. Lh5 duer ikke for Sort.
28. Sxe8 Kxe8 29. hxg6 hxg6† 30. Kg2

Dxg5† 31. fxg5 Tc7 32. Th1 Tg8

32... Txh1 33. Kxh1 c4!? 34. Le2!?
Tc5 35. dxc4 Txe5 36. Ld3 Tc5 37.
c3 dxc3 38. Lxc3 e5 39. Kg2 e4 40.
Lc2 Txc4 41. Kg3 gav chancer.
33. Th4 Kf7 34. Th7† Tg7 35. Th4 Tg8

36. Th7† Tg7 37. Th4 Tg8

Her kunne han have krævet remis!
38. Ld1 Kg7 39. Kf2 Td8 40. Le2 Tcd7
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Hængeparti.
Om stillingen er vundet, ved jeg ikke.
Men det ser bestemt ikke uinteres-
sant ud. F.eks. 41. Th1 Tc8 42. Tb1
Ta7. Her kunne man undersøge 43.
c3 (samt 43. b4 og 43. c4) 43... Td8
44. Lf3 Tc7 (44... dxc3 45. bxc3
Txd3 46. Le1) 45. Ke2 Th8 46. Lf4
c4 (46... Th4 47. Lg3 Th3 48. Kf2)

... MINE 15 MINUTTER
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Anatolij Karpov – den kommende VM.
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Boris Gelfand blev for nylig en for-
tjent vinder af World Cup’en i
Khanty Mansiysk, og det er selvføl-
gelig ikke hver dag, at en spiller af
den kaliber ender som den tabende
part i en miniature. Ikke desto min-
dre skete det, da den ellers så
velforberedte israeler røg ind i et
ordentligt uvejr i den spanske holdt-
urnering mod et af de nye navne i
verdenstoppen:

Vugar Gashimov (2740)

Boris Gelfand (2756)

Russisk / C43

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 Sxe4 4. dxe5

d5 5. Sbd2

Et forfriskende alternativ til de me-
get gennemtravede varianter med 3.
Sxe5.
5... Sc5

Ved ACP’s World Rapid Cup i
Odessa mødtes de samme to spil-
lere i 2. runde. Den match faldt ud
til Gelfands fordel. Dengang valgte

han 5... Sxd2 6. Lxd2 Sd7 7. De2
Sc5 8. 0-0-0 Le7 9. Sd4 0-0 10. g4
Se4 11. Lg2 Sxd2 12. Dxd2 Lxg4
13. Tdg1 Kh8 14. Lf1 Lh5, og Hvid
havde ingen kompensation for den
manglende bonde. Runden efter
tabte Gelfand dog til Dmitry Jako-
venko, der i stedet spillede 6. Dxd2
c5 7. Df4 h6 8. Dg3 Sc6 9. Ld3 Le6
10. 0-0 med en lille fordel.
6. Sb3 Se6

Sort har flere udmærkede og sikre
alternativer. Både 6... Sc6 7. Lg5
Dd7 og 6... Sxb3 7. axb3 Le7 ser
fornuftigt ud.
7. Sbd4! Sxd4 8. Sxd4 Le7

Da Sort alligevel spiller det i næste
træk, giver det mening at undersøge
8... c5 straks. Hvid står dog bedst
efter 9. Lb5† Sd7 10. e6! cxd4 11.
exd7† Lxd7 12. Lxd7† Dxd7 13.
Dxd4.
9. Ld3 c5 10. Sf5 0-0?
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Når vi én gang har set, hvor galt dette
ender, er det klart, at Sort må spille
10... Lxf5 11. Lxf5 Sc6 med en spil-
bar om end lidt dårligere stilling.

11. Sxg7! Kxg7 12. Dh5

Med afgørende angreb. Gelfand har
givetvis overset Hvids smarte 14.
træk.
12... Th8

12... f5 13. exf6† Kxf6 er et fantasi-
fuldt forsvarsforsøg.  Hvid vinder
sikkert på mange måder, da Sorts
konge er helt uden dækning.
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13. Lh6† Kg8 14. e6!

Et træk med mange pointer. Det
truer direkte på f7, men det blokerer
også for Lc8, så Dg4† ligeledes er
blevet en trussel. Men hovedpointen
er selvfølgelig 14... Lxe6 15. De5!
Den truende mat på g7 kan ikke
pareres på nogen fornuftig måde.
For eksempel 15... Lf6 16. Dg3†.
14... fxe6 15. Dg4† Kf7 16. Dg7†

Og Sort opgav. Der er ikke megen
modstand at give med en kvalitet
og bonde mindre efter 16... Ke8 17.
Dxh8† Kd7 18. Dxd8† Kxd8 19.
Lxh7.
1-0

47. cxd4 cxd3† 48. Kxd3 Th3 49.
Tf1.
En halv time efter, at der var taget
hængeparti, kom Karpovs træner(!)
hen og tilbød mig, at de(!) ville op-
give det første hængeparti, hvis jeg
ville give remis i det andet. Jeg hen-
vendte mig til min svenske holdle-
der for råd. Men han var basisspiller
og lagde afgørelsen på mine skuldre.
Jeg vaklede, overvejede situationen

– mine analytiske evner kontra Tals
og Keres’. Jeg accepterede. Her fik
Sovjets organisatoriske overlegen-
hed måske direkte indflydelse på par-
tiets resultat. Nu ville holdkaptajnen
vide, om jeg mente at være stærkere
end vores førstebræt Ulf Andersson,
hvortil jeg måtte svare: Jeg kender
ham ikke!
Det var vistnok Karpovs eneste tabs-
parti i 1968. Seks år senere blev han

verdensmester. At det var et godt
resultat gik først op for mig et par år
senere, hvor jeg i landskampsam-
menhæng løb ind i mange af de fø-
rende sovjetiske stormestre. De ville
alle fotograferes ved siden af mig!
Hvis jeg bliver sentimental på mine
gamle dage kunne jeg jo spekulere
over, hvad der mon ville være sket
hvis jeg havde ladet mig føde på de
centralasiatiske stepper.
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Quality Chess IM Tournament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

1. FM Neil Berry 2301 ½
10

1
2 3

½ 1
4 5

0 ½
6 7

1 ½
8 9

½ 5½ 3

2. FM David Eggleston 2368 0
9 1

0 0
10

1
3 4

1 0
5 6

1 1
7 8

1 5 4-5

3. Alan Tate 2175 0
8 9

0 ½
1 2

0 1
10

0
4 5

1 1
6 7

½ 4 6-7

4. Jonathan Grant 2249 ½
7 8

0 0
9 1

0 0
2 3

1 0
10

0
5 6

0 1½ 10

5. IM Nikolaj Mikkelsen 2361 1
6 7

½ 1
8 9

½ 1
1 2

1 0
3 4

1 1
10

7 2

6. FM Craig Thomson 2324
5

0
10

½ ½
7 8

0 0
9 1

½ 0
2 3

0 1
4

2½ 8-9

7. FM Mads Andersen 2336
4

½ ½
5 6

½
10

0 ½
8 9

0 0
1 2

0 ½
3

2½ 8-9

8. Martin Mitchell 2175
3

1 1
4 5

0 1
6 7

½
10

0 0
9 1

½ 0
2

4 6-7

9. GM Colin McNab 2466
2

1 1
3 4

1 ½
5 6

1 1
7 8

1
10

1 ½
1

8 1

10. IM Andrew Greet 2433
1

½ ½
6 2

1 1
7 3

0 1
8 4

1 0
9 5

0 5 4-5

Quality Chess IM:

Skotland – det eneste sted i verden,
hvor de to ting, man forbinder mest
med mænd, er øl og kjoler. Fredag
aften vrimler de lokale pubs med
testosteronbomber, der, med et kæm-
pe krus øl i hånden, ikke føler deres
mandighed truet af den lille bagatel,
at de står med ternede kjoler på og
flasher ben. Sådan troede man i hvert
fald det var. Og det var rart, endelig
at få bekræftet disse livslange for-
domme.

Quality Chess, der ejes af danske
GM Jacob Aagaard og skotske GM
John Shaw, er et skakforlag, som
gang på gang har vist, at de lever op
til deres navn: ‘Kvalitetsskak’. Ja-
cob Aagaard var med til at grund-

Skak i Skotland

– med dansk arrangør

lægge forlaget tilbage i 2004, efter
at være flyttet til Skotland, og bog-
udgivelserne bærer alle præg af kva-
litet, grundighed og ikke mindst, at
forfatterne virkelig brænder for at
skrive deres bøger.

I efteråret 2009 arrangerede Quali-
ty Chess så en lukket IM-turnering:
alle mod alle ti-mands gruppe bestå-
ende bl.a. af GM McNab fra Skot-
land, IM Andreew Greet fra England,
FM Mads Andersen fra Danmark og
undertegnede.

Spillelokalet var Edinburgh Chess
Clubs skaklokaler i centrum af byen
– et hyggeligt lille sted, der lige kun-
ne rumme en turnering af dennes
kaliber. Virkelig perfekt placering.

For dem, der ikke kender Edinburgh,
kan byen varmt anbefales som rejse-
mål. En rigtig britisk dobbeltdæk-
kerbus kører én fra lufthavnen til
byens hjerte, hvor man træder ud i
de rene og skære eventyromgivel-
ser. Høje gamle slotte, sækkepibe-
musik i gaderne for turisternes skyld,
parker, dale, broer og en fantastisk
god stemning!

Jeg boede hos formanden for
Edinburgh Chess Club, Neil Berry,
som havde tilbudt mig et gæstevæ-
relse. Selv morede jeg mig hele ugen
over, at området hed ‘Springfield’
(navnet på byen i kulttegnefilmene
‘The Simpsons’), men det var strå-
lende at bo der. Mads Andersen, ny-

Af Nikolaj Mikkelsen

Mads Andersen og Nikolaj Mikkelsen

mellem borge og sækkepiber.
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ligt hjemvendt fra EM for ungdom,
boede sammen med sin mor, Ane
Mette, i en lejlighed ikke langt fra
spillestedet. Altid dejligt med godt
selskab under turneringerne!

Mads fik dog ikke rigtig spillet til
at køre i denne turnering og sluttede
med 2½ af 9. Alligevel blev der spil-
let en masse interessante partier!
Dyrk f.eks. lige denne stilling fra 3.
runde, hvor Mads forsvarer sig med
de sorte mod altid angrebssøgende
Craig Thomson:

Mads Andersen
Danmark (2336)
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Craig Thomson
Skotland (2324)

En stilling, der er opstået fra Grün-
feldindisk. Eneste korrekte vurde-
ring: Enormt kompliceret. Partiet
fortsatte:
16... cxd4 17. f5 dxc3 18. Lxf7

Og Mads forsvarede sig koldt og
hårdnakket. Efter mange kompli-
kationer i vild tidnød endte partiet
remis:
18... Dd4† 19. Lf2 Dxe5 20. fxg6† Kh8

21. Te1 Dc7 22. Df5 Sc6 23. Sg5 Sd8

24. Dh3 Dc6 25. Txe7 Df6 26. Txb7

Sxb7 27. Se6 Txf7 28. gxf7 Dxf7 29.

Tc1 Sd6 30. Sxg7 Dxg7 31. Dd3 Sf7

32. De4 Td8 33. Le1 Sg5 34. De3 Kh7

35. Lxc3 Dd7 36. h4 Te8 37. Dg3 Se4

38. Df3 Sxc3 39. Dxc3 Df7 40. Dd3†

Kg8 41. Dg3† Dg7 42. Dxg7† Kxg7 43.

Tc7† Kg6 44. Txa7 Kh5 45. g3 Te2 46.

Kf1 Tb2 47. Ta3 ½-½

Min egen turnering gik strålende.
Efter danskeropgøret i 2. runde, hvor
jeg med nød og næppe holdt en halv,
kørte spillet bare, og efter 6 runder
lå jeg på andenpladsen med 5 point
og høje forventninger. Her er en stil-
ling fra 3. runde:

Martin Mitchell
Skotland (2175)
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Nikolaj Mikkelsen
Danmark (2361)

Min modstander havde dummet sig
tidligt i partiet og givet en bonde
væk. 16. Le2 sikrer mig en god stil-
ling uden problemer, men jeg ville
have mere!
16. Sg5!

Min modstander fik et lille chok, og
der stod hurtigt en masse af de andre
spillere, som på trods af, de selv var
i trækket, måtte hen at se, hvad der
dog skete.
16... Sxc4 17. Sce4

17. Td3 vinder også.
17... Te8 18. Td3

Og på trods af et ekstra træk, kan
Sort ikke stille noget op mod truslen
Td3-Th3.
18... Sd6 19. Th3 Sh5 20. Sxd6 Dd7

21. Txh5 gxh5 22. Sde4 1-0

GM Colin McNab var højestratet i
turneringen og spillede som sikker-
heden selv. Med 7½/8 var han sikret
førstepladsen før sidste runde og spil-

Mads Andersen med de

hvide brikker klar til en

analyse  Nikolaj Mikkelsen

i Edinburgh Chess Clubs

hyggelige lokaler.

�

Foto: Ane Mette Andersen.
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lede en kort remis mod en lavereratet
modstander. Det var der dog to, der
var ret tilfredse med, da en vigtig
fodboldkamp blev spillet samtidig
med dagens runde (Man Utd vs. Man
City). Sådan kan udefrakommende
elementer påvirke et parti skak, og
McNab sluttede med en beskeden
2650-præstation og 8/9.

Jeg lå i hælene på McNab hele
turneringen igennem, men satte et
helt point til efter noget, der mest af
alt lignede en kortslutning i 7. runde.
I 8. runde var målet kun at spille
nogle fornuftige træk og se, hvad det
kunne blive til. Det kom der et godt
parti ud af:

Jonathan Grant
Land (2249)

Nikolaj Mikkelsen
Danmark (2361)

Engelsk / A36

1. c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2

0-0 5. e4 c5 6. Sge2 Sc6 7. 0-0 a6

En af flere måder at spille den stil-
ling på. I stedet kan man også tillade
Hvid at spille a2-a3 og Tb1, hvoref-
ter Sort typisk spiller a7-a5, om end
det svækker nogle hvide felter. I det
hele taget giver åbningen nogle me-
get balancerede stillinger.
8. d3 d6 9. h3 Tb8 10. a4 Ld7 11. Le3

Se8

Standardmanøvren i denne stilling:
Sf6-e8-c7-e6. Alt sammen set før,
og alt sammen havde jeg forberedt
hjemmefra. Heromkring begyndte
min modstander at tænke sig om.
12. Tb1

Sikkert et fint træk, men ikke popu-
lært. Tårnet skal i mange varianter
bruges i a-linjen, f.eks. i følgende
variant, som på det seneste er blevet
spillet et par gange på højt plan: 12.
Kh2 Sc7 13. d4 cxd4 14. Sxd4 Se6
15. Sde2 Sa5 16. b3 b5!? 17. cxb5
axb5 18. b4 Sc4 19. La7 bxa4 20.
Lxb8 Dxb8 med – efter min mening
– fin kompensation for kvaliteten.
Sort scorer også strålende indtil vi-
dere!
12... Sc7 13. d4 cxd4 14. Sxd4 Se6 15.

Sde2 Sa5 16. b3 b5

Det typiske stød. Heromkring vil jeg

bedømme stillingen til at være me-
get balanceret.
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17. cxb5?!

En risikabel beslutning. Vil a-bon-
den blive stærk eller svag? Jeg ville
mene, den er svag. 17. axb5 axb5
18. Dd3 bxc4 19. bxc4 med lige
chancer.
17... axb5 18. Dd3 bxa4 19. bxa4 Tb3

Truer a4-bonden og får de sorte brik-
ker koordineret.
20. Txb3 Sxb3 21. Dc4 Sec5 22. Tb1

Sa5 23. Db4 Sd3 24. Db6 Sc4

Og pludselig kontrollerer de sorte
springere hele brættet.
25. Dxd8 Txd8 26. Ld4 Lxd4

26... Sc5 var et værdigt alternativ,
men efter 27. Lxc5 dxc5 28. Td1 e6
29. f4 begynder Sorts fordel at for-
svinde.
27. Sxd4 Sc5

Heromkring synes jeg, temaet god
springer mod dårlig løber lurer i
stillingens natur. Planen var at blo-
kere e4-bonden ved at spille e7-e5,
bytte a4-bonden for d6-bonden om
muligt, bytte et sæt tårn og gerne et
sæt springere og derefter spille mod
Hvids dårlige løber. Om det er nok
til at vinde, tvivler jeg på, men der
kan kæmpes i lang tid!
28. Tb4 Sa5 29. Lf1 Kg7

Forbedrer stillingen på et tidspunkt,
hvor Hvid har svært ved at gøre det
samme.
30. f3 Ta8 31. h4 e5

Korrekt eller ej blev planen ført til
ende!
32. Sc2 Sc6 33. Tb6 Sd4 34. Se1

34. Sxd4 exd4 35. Sd1 Txa4 36.
Txd6 Le6, og efter at Sorts konge
bliver centraliseret, står Sort godt.

34... Lxa4 35. Txd6 Lb3!

Trækket, der holder sammen på det
hele og forhindrer Hvids aktivitet:
c4-feltet tages, f7-feltet dækkes og
tårnet aktiveres!
36. f4?!

Nok ikke en heldig beslutning. Et
sejere forsvar ville være 36. Se2
Sxe2† 37. Lxe2 Ta2 38. Lf1, og selv
om Sort nok har en lille fordel, står
Hvid solidt.
36... Ta1
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37. Kf2?

Et dårligt træk i tidnøden. Bedre var
37. fxe5 Txe1 38. Txd4 Te3 39. Se2
Sxe4, og partiet ville have fortsat.
Sorts fordel er dog klar nu.
37... Tc1

Der falder en officer.
38. fxe5 Sde6 39. Sb5 Sxe4† 40. Kf3

Sxd6 0-1

Jeg vandt min sidste runde mod IM
Andrew Green, som havde brug for
et helt point for at komme op på en
delt andenplads. Min modstander
overspillede en lige stilling, og jeg
sluttede dermed på 7/9, 2500-præ-
station og en klar andenplads med
1½ point ned til næste.

Alle deltagerne fik til deres store
overraskelse nogle nyligt udgivne
bøger fra Quality Chess som gave,
efter turneringen var slut. En gene-
røs gestus, der blev taget imod med
kyshånd af Mads og mig selv, og
der gik naturligvis kun 30 minutter
fra præmieoverrækkelsen var slut, til
vi sad dybt opslugte i hver vores bog
på den nærmeste Pizza Hut.

Vi siger tak for en velarrangeret
turnering i hyggelige omgivelser!
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Viswanathan Anand: ‘For Gris-
chuk begynder tidnøden først, når
han har fem sekunder tilbage. Indtil
da udfylder han nøjagtigt sin note-
ringsliste, endda med de minutter og
sekunder begge spillere har brugt –
alt sammen med en helt utrolig ro.
Måske behøver han spændingen.
Under alle omstændigheder er han
en fremragende lynspiller. Man må
aldrig undervurdere ham i tidnød.’

(Chesstigers.de, 2. maj 2009)

Niels Barfoed: ‘Og når jeg kom og
hentede hende, sad hendes forældre
– han var læge og digter – over for
hinanden og spillede skak, tænk-
somme og tavse. Tænk at have for-
ældre, der spillede skak.’

(Weekendavisen, 26. juni 2009)

Arne Dahl: ‘Mens Jan-Olov var
pensionist, spillede vi skak i med-
borgerhuset en gang om ugen. Det
var højdepunkterne i min tilværelse.
De er væk. Jeg er så alene, som kun
en gammel strømer kan være det.
Helt alene.’

(‘Europa Blues’, 2001)

Boris Gelfand: ‘Det har været et
stykke tid siden, jeg sidst spillede i
Wijk aan Zee og det var en rar for-
nemmelse at være tilbage blandt de
stærkeste i verden, tæt fulgt af hund-
redvis af tilskuere, som ikke brændte
inde med et spørgsmål eller to om
det parti, du netop havde afsluttet –
eller begynder en diskussion om
partier, du spillede for 20 år siden
og næsten havde glemt...’

(New in Chess, nr. 2, 2006)

Michael Vendelboe: ‘Det fortæl-
les, at første gang man lagde mærke
til unge Peter Heine var en dag, hvor
skaklærer Torben Sørensen gen-
nemgik et af sine partier, og Peter
rakte fingeren i vejret: – Der er mat
i tre!’

(Skakbladet, marts 2002)

Lunds Stadsteater: ‘Et skakbræt,
et sæt brikker og to spillere til at
rykke dem eftertænksomt. Hvor
spændende kan et parti skak egent-
lig være? Johan Ulveson ved det.
Han spiller begge roller i ‘Schack-
spelaren’, hvor hvert træk bliver et
symbol på helt andre beslutninger i
livet.’
(CITY Malmö Lund, 6. okt. 2009)

Giorgio Faletti: ‘Det var kun en
pause, ingen kapitulation. Det var
skakspilleren, der giver sig tid in-
den sit modtræk, efter at have hørt
sin modspiller sige ‘skak’.’

(‘Jeg dræber’, 2007)

Greg Chamitoff (NASA astro-
naut): ‘Skak er et vidunderligt spil
til at stimulere unge sjæle med ana-
lytisk tænkning, som er så vigtig i
alle aspekter af livet og alle de ting,
som gør en rumstation mulig.’

(Houston Chronicle,
9. oktober 2008)

Mihail Marin: ‘Hvis skak bare var
ren matematik, ville det være langt
mindre interessant.’
(‘Learn from the Legends – Chess

Champions at their Best, 2006)

Yasser Seirawan: ‘Jeg kunne vir-
kelig godt lide Tals skrivestil, men
hans måde at spille på kunne drive
mig til vanvid. Han ofrer gladelig
hus og hjem, mens jeg sidder og prø-
ver at overdække et felt. Give dron-
ningen væk, er du vanvittig? Jeg ved
simpelthen ikke, hvordan man kan
spille på den måde.’

(‘Interview with a grandmaster’,
2001)

Aron Nimzowitsch: ‘Capablanca
var uden tvivl alle tiders bedste
konsolidator (hos ham nåede den
profylaktiske manøvres kunstart
usete højder). Men Capa var også
sportsmand, et menneske uden ner-
ver, i fuldkommen ligevægt. Der-
for dette råd: ‘Kombinationsspiller!
Driv sport, gå lange ture i den friske
luft, gør dybe indåndinger, forsøg
at være rolig, gør gymnastik efter
Müllers system osv.!’

(‘Sahmatnyj Listok’, 1929,
gengivet i ‘Hilsen til Jens

Enevoldsen’, 1977)

Christophe Dufossé: ‘Nogle få
originaler holdt af skak og sociale
lege.’

(‘Sidste time’, 2004)

Alex Baburin

Alex Baburin: ‘Som jeg ofte har
nævnt i mine noter, er det lettere at
angribe end at forsvare! For den
forsvarende spiller kan den første
fejl let blive den sidste.’

(Chess Today, 28. juli 2009)

Curt Hansen: ‘Kick and rush er et
begreb fra fodbold, hvor et hold
spiller med lange høje afleveringer.
Man kunne påstå, der findes en pa-
rallel inden for skak i de tilfælde,
hvor den ene part (eller begge) går
ind i en lang teorivariant, som er
blevet studeret meget grundigt.’

(Morgenavisen Jyllands-Posten,
29. april 2009)

Foto: C. Rogers.
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BENT LARSEN

Instruktivt

potpourri

Tarrasch og Nimzo var enige om, at
hellere end en blokeret garderet fri-
bonde i centrum ville de have en
mobil majoritet på fløjen. Det kan
muligvis forbedres en smule, men
hvad det drejer sig om er selvfølge-
lig en blokadefigur, der samtidig er
aktiv. Det kan i nogle tilfælde være
et tårn, sjældent en dame, men det
mest kendte er lige nøjagtig det, vi
skal se i det følgende parti fra den
femte Staunton Mindeturnering.
Men vi skal være hurtige, fordelenes
forvandlingsevne! Situationen opstår
i træk nr. 21, og forvandles i nr. 25!!
I øvrigt vandt Mickey Adams med
8½ af 11, et helt point foran Ivan
Sokolov og Loek van Wely.

Adams

Werle

Siciliansk / B46

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

Sc6 5. Sc3 a6?!

Tegnene sættes af pædagogiske
grunde. Sxc6 bxc6 forstærker det
sorte centrum og er en kendt fejl si-
den Morphys dage. Men med a6 har
Sort spildt et træk og svækket sin
stilling – og hokus-pokus!
6. Sxc6!? bxc6 7. Ld3 d5

Der er andre muligheder. F.eks. 7...
e5. Portisch havde det svært med 7...
Dc7 – bl.a. som veteran mod Ladies.
8. 0-0 Sf6 9. Te1 Le7 10. e5 Sd7 11.

Dg4 g6

Jeg tror mere på Kf8.
12. Lh6 c5?!

Mere idé er der i 12... Tb8 (13. Dh3
Tb4).
13. b3 Lb7 14. Sa4! Dc7 15. Df4 Lf8

16. Lxf8 Kxf8

16... Txf8 skulle forsøges. Der er
gode chancer for Hvid efter 17. Dh6
Sxe5 18. Sxc5. men måske 17... c4!?
17. c4 d4 18. Dh6† Kg8 19. Le4 Tb8

20. Sb2 Dd8 21. Sd3
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Det eneste, jeg kan finde på, er 21...
a5!

21... Df8? 22. Dd2 Lxe4 23. Txe4 Kg7

24. h4 h5

Den allersidste chance var vel h6!
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25. b4!! cxb4 26. Txd4 De7 27. Td6

Thc8

Eller f.eks. 26... Thd8 27. c5 Dxh4
28. c6.
28. De3 Tb7

Finder sig fromt i det hele.
29. Dd4 Sb8 30. c5 a5 31. Td1 Sc6 32.

De4 Sa7 33. Sf4!

Hvad er bedst, De4 eller De7?; Sf4
eller Sa7; Td6 eller Tb7?
Spielmann sagde om Aljechin:

Hans kombinationer kan jeg

også lave. – Men hvordan

får man de stillinger?

�

�
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33... Txc5 34. Txe6 fxe6 35. Dxg6† Kh8

36. Dh6† Kg8 37. Sg6 opgivet.

F.eks. 37... Dg7 38. Td8† Kf7 39.
Sh8†. Brug alle de 64 felter.

Kramniks niende
I Dortmund førte Magnus Carlsen,
men Kramnik vandt som sædvanlig.
Det var hans niende!

Curt Hansen har nok ret, for at nå
helt til tops skal Magnus gøre et
meget grundigt arbejde for at finde

ud af, hvordan han skal spille mod
1. d2-d4!

Vladimir Kramnik

Magnus Carlsen

Dronninggambit / D37

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 Le7

5. Lf4 0-0 6. e3 c5 7. dxc5 Lxc5 8. a3

Sc6 9. Dc2 Da5 10. Td1 Le7

Her skal man kende Portisch - Berger
fra interzoneturneringen Amsterdam
1964: 10... Se4 11. cxd5 Sxc3 12.
bxc3 exd5 13. Txd5 Dxa3 14. Sg5
g6 15. Lc4, og Hvid vandt hurtigt.
Et godt forsvar er aldrig fundet.
11. Le2 dxc4

Jeg holder på 11... Td8.
12. Lxc4 Sh5 13. 0-0(!) Sxf4 14. exf4

g6 15. g3

Meget stilfærdigt. Lumsk!
15... Td8 16. Txd8† Dxd8 17. Td1 Ld7

Ser risikabelt ud, men en hel del tak-
tiske fiduser er OK for Sort.
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18. f5! gxf5

Mod 18... exf5 angives 19. Db3 De8
20. Dxb7, interessant er her også 20.
Lxf7†.
19. Dd2 Db6!

20. Dxd7 Td8 er den ene pointe. Den
anden er 20. Sa4 Se5!
20. Dh6 Le8 21. Sg5 Lxg5 22. Dxg5†

Kf8 23. Dh6† Kg8 24. Dg5† Kf8 25.

Td6! Dc7?

Bedre var 25... Td8. I presserummet
strikkede man lynhurtigt denne va-
riant: 26. Dh6† Kg8 27. Txe6 Dd4!
28. Tf6 Dxc4 29. Txc6 med fordel
for Hvid.
Men stop! Jeg vil ikke slå på c4: Ef-
ter 28... Dd2!? 29. Dxd2 Txd2 kan
jeg ikke finde ud af det. Der er mate-
riale til næste udgave af Lars Bos

�

�

Vladimir Kramnik

– vandt i 2009 for niende

gang GM-turneringen

i Dortmund.
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bog om overgangen til slutspillet.
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Analyse

En af varianterne er 30. Txf5 (truer
stærkt 31. Se4) 30... Sd4 31. Tf4 b5
32. Ld5 a5! Jeg tror, Sort klarer sig!

26. Dh6† Ke7 27. Dh4† Kf8 28. Dh6†

Ke7 29. Sb5! Da5 30. b4! Sxb4 31.

Txe6†! fxe6 32. Dxe6† Kd8 33. Df6†

Kc8 34. Dxf5† Kd8 35. Df6† Kc8 36.

axb4 opgivet.

Pga. 36... Dd8 37. Le6† Ld7 38.
Dc3† Kb8 39. De5† Kc8 40. Dc5†
Kb8 41. Lxd7.

Russisk hævn
Kramnik husker endnu, hvordan han
i 2008 gik galt, da lokalhelten Ar-
kadij Naiditsch serverede en nyhed i
19. træk. Denne gang valgte han en
mere ‘solid’ variant af det, der også
hedder Petrovs Forsvar eller C42.

Naiditsch

Kramnik

Russisk / C42

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3

Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Ld6 7. 0-0 0-0 8.

c4 c6

Vor egen Krause var en internatio-
nal ekspert i dette her, sammen med
Vilhelm Nielsen. Hans bondeoffer
9. Dc2 Sa6 nød stor anseelse. Jeg
forstod det ikke, og nu siger bøgerne
da også 10. Lxe4 dxe4 11. Dxe4 Te8
12. Dd3! Kramnik havde sikkert spil-
let 9... Sf6.
9. Te1 Lf5!? 10. c5

Mine instinkter gør oprør. Nu er d5
mere solid end d4. Jeg vandt partier
med Sort i en meget beskeden vari-

ant af Aljechins Forsvar. Det mod
Gipslis fra 1967 står som nr. 45 i 50
Udvalgte.
10... Lc7 11. Sc3 Sd7!

Det første ærgerrige hiv. 11... Sxc3
var ‘godt nok’. Men nu er 12. Sxe4
dxe4 13. Lxe4 Lxe4 14. Txe4 Sxc5
15. Th4 Se6 16. Dc2 f5 gunstigt for
Sort.
12. Dc2 Te8

Denne gang er pointen 13. Sxe4 dxe4
14. Lxe4 De7! 15. Sg5 Sf6 16. f3
Sxe4 17. fxe4 h6 med fordel, eller
17. Sxe4 Lxh2† med stor fordel.
13. Le3 h6 14. b4

Muligvis en fejl, men hvad skal Hvid
spille?
14... Sdf6 15. h3 Dd7!
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Hvids plan var muligvis 16. Se5,
men så har Sort 16... Txe5! Måske
troede Hvid, at planen med h6 var
Lh7, men den løber peger også mod
h3.
16. Se2 Lxh3!

Hvis dette ikke havde været muligt,
havde Sort haft så forskellige mu-
ligheder som 16... g5 og 16... a5.
Men det er lidt skrapt og derfor in-
struktivt, hvor hurtigt Sort, i en be-

skeden variant, er blevet i stand til
udstøde krigshylet:

Alt til kongefløjen

Kramnik er selvfølgelig positions-
spiller. Men en variant som 17. gxh3
Dxh3 18. Lxe4 Txe4 19. Sg3 Tg4 –
er skam superpositionel!
17. Se5 Lxe5 18. dxe5 Txe5 19. f3

Tae8!

Med muligheder som 20. fxe4 dxe4
21. Lc4 Lxg2 22. Kxg2 Th5, eller
her 22. Lxf7† Kxf7 23. Db3† Sd5
24. Kxg2 Dg4† 25. Sg3 Tf5!
20. Lf4 Th5 21. fxe4 dxe4 22. Lc4 Lxg2

23. Sg3 Lf3

Her kunne Hvid opgive. Om han
spiller med en officer i overvægt,
eller et helt tårn, det spiller overho-
vedet ingen rolle, når Sort har fire
bønder i overvægt samt fortsat an-
greb!
24. Db3 Th4 25. Ld6 Dh3 26. Lxf7† Kh7

27. Db2
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27... Sg4 opgivet.

Sg4 var altså ‘godt nok’. Men man
kritiserede Kramnik for at have kik-
set 28... Dxg3† 29. Lxg3 Th1† og
30. Sg4 mat.

�

�

�

Dortmund 2009 1 2 3 4 5 6

1. Peter Leko 2756 ½
6

½
2 3

½
5

½ 1
4 6

½

2. Magnus Carlsen 2772 1
5 1

½ ½
6 4

½ 1
3 5

½

3. Arkadij Naiditsch 2721 0
4 5

0 ½
1

½
6 2

0
4

½

4. Etienne Bacrot 2714
3

1
6

½ ½
5

0
2 1

0 ½
3

5. Dmitri Jakovenko 2760
2

0 1
3 4

½ ½
1 6

½ ½
2

6. Vladimir Kramnik 2759
1

½ ½
4 2

½
3

1 ½
5

½
1
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Det første af en serie
I Sofia var Shirov fantastisk. Ube-
sejret! Førstepladsen foran Carlsen
og Topalov! derefter til Karpov-tur-
neringen i Poikovskij – hvor han
startede med en ekstralang rokade,
0-0-0-0! Dette var det første nul. Åb-
ningen er en slags fortsættelse af
Arkangelsk, men en rigtig ærkeen-
gel er med 6... Lb7. Lc5 var i mange
år kendt som dårligt. Men det er ble-
vet spillet og analyseret på kraft i de
sidste år.

Inarkiev

Shirov

Spansk / C78

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

Sf6 5. 0-0 b5 6. Lb3 Lc5 7. c3 d6 8. a4

Tb8

Jeg vil ikke diskutere dette med
Shirov. Han har studeret det meget
mere end jeg. Men 8... Lg4 er lo-
gisk!

9. d4 Lb6 10. Sa3 Lg4 11. axb5 axb5

12. Sxb5 0-0 13. Lc2

Her er der andre muligheder.
13... Lxf3 14. gxf3 Sh5 15. f4 Sxf4 16.

Lxf4 exf4 17. Dg4 Df6 18. b4
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18... g6

Hvad er meningen med det? Hvor-
for ikke 18... Se7! Det indfører straks
c6 og c5, både springeren og Lb6
spiller med!
19. Kh1 Sd8 20. Lb3 c6 21. Sa3 c5 22.

Sc4 cxb4 23. Ta6! Lc7 24. Sxd6! bxc3!

Bedre end 24... Lxd6 25. e5.
25. e5 Dg7 26. Sf5 gxf5 27. Dd1! Kh8

28. Tg1 Lxe5! 29. dxe5! Dxe5 30. Th6!
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Nu er de hvide trusler så stærke, at
Sorts forsvar bør være let. Gad vide,
om Shirov var træt. Måske sad han
og planlagde et tredie bind af ‘Fire
on Board’. 30... De4†! 31. f3 De3
32. Df1 Tb6! 33. Dh3! Txh6 34.
Dxh6 Dxf3† 35. Tg2 Df1† og evig
skak.
30... f3?? 31. Df1!

Truer på h7.
31... Dg7 32. Txg7 Kxg7 33. Txh7†!

opgivet.

De tre hvid officerer samarbejder ‘til-
fældigvis’. Trylleri? Det kan man

godt sige, troldmandens rolle spilles
af den sorte konge.

En lang diagonal
Gad vide, hvilken ukrainsk storme-
ster scorede en fantastisk flot sejr
med denne idé, med Hvid. Men a5
kom lidt senere.

Jeg har spillet fransk på den måde:
1. e4 e6 2. d4 b6, men jeg er aldrig
blevet udsat for 3. c4. Jeg nægter at
sætte åbningens navn og kode på,
for hvis jeg skriver Fransk, vil læ-
gerne begynde at tvivle på min men-
tale sundhedstilstand.

Feller

Istratescu

Uregelmæssigt / (A40)

1. d4 e6 2. c4 b6?! 3. e4 Lb7 4. e5?!

d6

Det spiller alle vel. Jeg kan ikke en
gang gendrive 4... f6.
5. Sf3 Sd7 6. Da4 dxe5 7. dxe5?

7. Sxe5 Ld6 er endnu temmelig lige.
7... Se7 8. Le2 Lc6 9. Dc2 Sg6

Glæder sig til 10. Dc3 Lxf3 11. Lxf3
Sdxe5 12. Lxa8? Lb4!
10. 0-0 Sdxe5 11. Td1 Ld6 12. Sd4 Lb7

13. Sb5 0-0

En centrumsbonde i overskud – og
den bedste udvikling!!
14. f4? Lc5† 15. Kh1 Dh4

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

�������

Nu ser Hvid 16. fxe5 Df2!
16. Tf1 Dh3 17. opgivet.

Dyrlægen i Grong
Efter at have vundet det uofficielle
Nordens-mesterskab for juniorer i
Trondheim 1952-53 spillede jeg
nogle simultaner. I Steinkjer, der
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7 8 9 10 pts. plac.

2

½ ½
3 4

½ ½
5

5½ 2-4

½
1 6

0
3

½ ½
4

5½ 2-4

½
5 1

½ ½
2 6

0 3 6

½
6 5

0 ½
1 2

½ 4 5

3

½ 1
4

½
6 1

½ 5½ 2-4

4

½ 1
2 5

½ 1
3

6½ 1
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Alexei Shirov– efter en god turnering kom

en meget lang rokade.



blev bombet i 1940, ville man vise
mig hopbakken, selv om jeg forsik-
rede, at jeg ikke var skisportsmand,
og hoppe kunne jeg slet ikke. Men
jeg skulle i hvert fald se bakken. Stor
var min lettelse, da den var lukket
for reperationer.

Grong ligger længere nordpå. For-
manden var dyrlæge. Han illustre-
rede Grongs placering i Verden ved
at forklare, at sydpå og vestpå var
der ca. 50 km til nærmeste kollega,
men østpå var der tre gange så langt,
der var man nemlig i Sverige. Nord-
på husker jeg ikke, det var endnu
længere.

Denne dyrlæge havde et fint klad-
dehæfte med det meste af, hvad der
var kendt om Slavisk. Krause var et
af de store navne. Eksempelvis vari-
anten 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4.
Sc3 dxc4 5. a4 Lf5 6. Se5 Sbd7 7.
Sxc4 Dc7 8. g3. Han havde dog ikke
lenshøvding Nimeläs smarte 8... e5
9. dxe5 Sxe5 10. Lf4 Sfg4? 11. h3?
De7! med mattrussel og fordel for
Sort. Den gendrives med 11. f3! Med
et flugtfelt til kongen på f2.

Med 10... Sfd7 var varianten på
mode i slutningen af 1920’erne. Men
måske er det på tide at forstærke Sorts
spil. Hvorfor ikke 7... Db8!? Der står
damen jo dækket. Tænkte jeg, og så
på 8. g3 e5 9. dxe5 Sxe5 10. Lf4
Sfd7. Nu er der i hvert fald slet ikke
noget ved 11. Dc1, men hvad med
11. Dd4!?
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11... Lc5?? 12. Dxc5 og Sort er
fortabt.

Men efter det solide 11... f6! står
Sort udmærket!

Det er skarpe varianter, og den
stærke brasilianer Leitao synes at
have misforstået noget. Han gik med

sindsro ind i en vanskelig stilling,
hvor den så tidligt udviklede Lc8
stilles i skammekrogen på g6. – Fra
Interkontinental-Turneringen Sao
Paolo 2009.

Lafuente

Leitao

Slavisk / D17

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

5. a4 Lf5 6. Se5 Sbd7 7. Sxc4 Sb6 8.

e3 e6 9. a5 Sxc4 10. Lxc4
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Her må trækket være 10... Ld6 med
hensigten 11. f3 e5.
10... Le7? 11. f3 0-0 12. e4 Lg6 13.

Le3 b5 14. axb6 axb6 15. 0-0 Dc7 16.

Tc1 Db7 17. Db3 b5 18. Le2 Tfc8 19.

Kh1 h6 20. Tfd1 Da7 21. Lf1 Ld8 22.

Se2 Lb6 23. Sf4 Lh7 24. Tc3
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Manøvren til b6 var fin, men Sort
har stadig ikke løst problemet med
den anden løber.
Der kommer en uforståelig fejl.
24... Td8?? 25. Txc6 e5 26. Sd5 Sxd5

27. exd5

Så blev der lukket op. Men Lh7 sky-
der ud i den tomme luft. Den hvide
løber peger på b5 og den frie bonde
på d5 har en strålende fremtid.

... INSTRUKTIVT POTPOURRI

27... Lxd4 28. Lxd4 exd4 29. d6 Lg6

30. Dd5!

Et smukt centraliseringstræk. Damen
peger nu i retningerne mod b5, h5
og a8, desuden er det vel også en
udvidelse af en kendt regel:

Dronningen bag fribonden!

30... Db7 31. Tc5 Dxd5 32. Txd5 d3 33.

Lxd3 Lxd3 34. T5xd3 Td7 35. Td5 Tb8

36. b4 f6
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37. f4!

Det gælder feltet e6. First things first,
som englænderne siger.
37... Kf7 38. f5 g6 39. fxg6† Kxg6 40.

g4 Tb6 41. Kg2 Kf7 42. Kg3 Ke6 43.

Th5 Tbxd6 44. Txd6† Txd6 45. Txb5

Td3† 46. Kf4 Th3 47. Th5 Tb3 48. b5

Tb4† 49. Kf3 Tb3† 50. Ke2 f5 51. Txf5

Tb2† 52. Kf3 Txh2 53. Th5 opgivet.
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100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk

36 2010 /1/36



Debat

Senior-DM/Veteran-DM

I skakbladet nr. 9 rejser Erik As-
mund, Gråsten Skakklub, spørgsmå-
let, om vi både skal have veteran-
klassen i påsken og et separat DM
for seniorer i januar. Mit svar er et
klart ja. Jeg synes, vi skal have så
mange varierede tilbud som muligt
og ikke indskrænke valgmulighe-
derne.

Senior-DM er placeret uden for
traditionelle ferieperioder, og det er
der mange af os, der har forladt
arbejdsmarkedet, der ser som et godt
tidspunkt. Familieforpligtelserne er
større i påsken.

De to afholdte DM’er har været
succeser. Her har såvel bredden som
toppen været stærkt repræsenteret.
Lokalestørrelser har gjort, at vi i in-
vitationen har måttet tage forbehold
for deltagerantallet, men det har ikke
været aktuelt. Jeg er ked af, at vor
formulering af begrænsning efter
ratingtal er blevet opfattet som etab-
lering af en senior-overklasse. Er det
ikke lidt overdrevet? Når vi kalder
det et DM, er det svært at afvise de
absolut højest ratede.

Jeg vil dog prøve næste gang at
formulere det anderledes. Det kunne
være, at de første 30 deltagere var
efter først til mølle princippet. Og så
lægger jeg personligt megen vægt
på, at vi spiller i en klasse åben for
alle. Der har været en god stemning
ved vore DM’er. Det fornemmer jeg
også i veteranklasen. Så begge kører
videre, når interessen er der.

Bent Sørensen,
seniorskakleder
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Gennem de seneste 15 år har du
været fast mand på det danske lands-
hold, bl.a. ved OL og EM samtlige
gange, vi har stillet op. Men før hold-
EM i Novi Sad meddelte du, at du
ikke længere ønskede at være til
rådighed for landsholdet. Hvordan
kom det dertil?

For mig er det afgørende at være en
del af et fælles projekt, hvor det ikke
bare drejer sig om at sidde ved sit
bræt og spille, men hvor landshol-
det hænger sammen med organi-
sationens træningskultur, ungdoms-
arbejde og elitepolik i det hele taget.

Det var min opfattelse, at hoved-
bestyrelsens utilfredshed med hold-
opstilling og referater ved OL 2008
i Dresden førte til et ønske om at
komme af med Per Andreasen som
landstræner, og i hvert fald åbnede
daværende DSU-formand Erik Sø-
bjerg for en dialog med topspillerne
om hovedlinierne i en fremtidig elite-
politik.

Midt i dette forløb valgte DSU så
at ansætte Lars Bo Hansen som
landstræner ud fra hans eget oplæg
til en elitepolitik og med alle beslut-
ninger vedr. træningsplaner, udta-
gelse af spillere, bevillinger til tur-
neringer osv. placeret i landstræner-
funktionen. Samtidig gav hovedbe-
styrelsen afkald på muligheden for
at påvirke elitepolitikken i de to år,
kontrakten med landstræneren løb.

Siden offentliggørelsen af HB-
beslutningen om valget af den ny
elitepolitik, har jeg opfordret til dia-
log om principperne, men DSU’s
ledelse har afvist ethvert ønske om
et fælles møde til udveksling af syns-
punkter, idet man henviste til, at
elitepolitikken sorterede under Lars
Bo Hansen. Men landstræneren fast-
holdt, at han havde sit 2-årige man-
dat, og at jeg skulle kontakte HB,
hvis jeg ønskede at ændre elitepo-
litikken. Der var altså effektivt blo-
keret for enhvert tilløb til dialog, og
jeg gjorde op med mig selv, at jeg
ikke havde lyst til at spille, når jeg

åbenlyst ikke var velkommen i pro-
jektet som helhed.

Men hvis den af DSU valgte elite-
politik ellers er okay, hvorfor så gøre
beslutningsprocesssen til et så stort
problem?

Selve politikken er jeg på mange
punkter uenig med. Derimod kan jeg
afvise HB-referatets bortforklaring
om, at uenigheden skyldes dårlig
kemi mellem landstræneren og mig.
Vi har altid haft det fint sammen, og
det har den øjeblikkelige situation
ikke ødelagt.

Men både konkret fagligt og i
grundholdning til skakken er der stor
afstand. Mest tydeligt nok med hen-
syn til ungdomsarbejdet, hvor Lars
Bo har fremlagt det grundsyn, at skak
ikke er sjovt, men hårdt arbejde, der
kun får sin belønning ved sejr. Di-
sciplin og skrappe krav i stedet for
inspiration og glæde ved spillet. Man
henviser til, at Norge og Sverige er
kommet foran os, men deres unge
stjerner, Magnus Carlsen bl.a., har
helt klart en lystbaseret tilgang til
arbejdet med skak. Forbuddet mod
lynskak er en detalje, men sympto-
matisk. Børn skal have lov til at være
det, de er, børn – det lærer de bedst
af. I stedet kunne man overveje at
stille større krav til de voksne elite-
spillere, såvel de mandlige og kvin-
delige landsholdsspillere.

Har der slet ikke været forsøg på at
komme dig i møde og få bilagt uenig-
heden?

Da jeg først havde meldt ud, at jeg,
som situationen var, ikke ønskede at
spille, kom der gang i en slags for-
handling. Og for at gøre det helt klart,
at det, jeg ønskede, blot var en seriøs
diskussion af elitepolitikken, og ikke
bestemte ændringer, gav jeg DSU et
forslag. Nemlig at hvis DSU enten
nedsatte et udvalg med mandat til at
fremlægge forslag til elitepolitikken,
eller hvis DSU kunne bekræfte, at
landstrænerens fremlagte visioner

for sit arbejde svarede til DSU’s
elitepolitik, ville jeg igen spille for
landsholdet. Det sidste mente de sig
ikke i stand til, og et udvalg er gan-
ske vist under forberedelse, men for-
mentlig ikke med mandat til at frem-
lægge forslag før om 1½ år. Så som
jeg ser det, vil DSU altså hverken stå
ved den elitepolitik, HB har beslut-
tet, eller åbne for en reel diskussion
af den. Og det forstår jeg ikke, at
nogen kan være tilfredse med.

... har Skakbladet spurgt Peter Heine Nielsen

Hvorfor nej til landsholdet?



Juniorskak

Blandt 799 drenge og 544 piger fra hele verden tog

Mads Andersen en femteplads i sin aldersgruppe ved

verdensmesterskaberne for ungdom i Tyrkiet.
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Verdensmestre for ungdom 2009:

Drenge u. 8 år (129 deltagere):

1. Aryan Gholami (1950) Irland 9

Piger u. 8 år (85 deltagere):

1. Ruotong Chu Kina (– ) Kina 9½

Drenge u. 10 år (148 deltagere):

1. Jinshi Bai (–) Kina 9

2. Murali Karthikeyan (1969) Indien 9

3. Han Yu Zhang (–) Kina 9

Drenge u. 14 år (138 deltagere):

1. IM Jorge Cori (2462) Peru 9

2. Kamil Dragun (2284) Polen 8½

3. FM Krishna G.V. Sai (2225) Indien 8½

4. Alexandr Bortnik (2347) Ukraine 8½

5. FM Mads Andersen (2294) Danmark 8

6. Pouya Idani (2218) Irland 8

http: //wycc2009.tsf.org.tr/

...

85 Martin Percivaldi (1718) Danmark 5

Piger u. 10 år (83 deltagere):

1. Gunay Vugar Qizi Mammadzada (1732)

Aserbajdsjan 10½

Drenge u. 12 år (142 deltagere):

1. Bobby Cheng (2202) Australien 9

2. FM Jan-Krzysztof Duda (2079) Polen 8½

3. Richard Wang (2044) Canada 8½
...

78. Jonathan Bräuner (1913) Danmark 5

Piger u. 12 år (108 deltagere):

1. WFM Sarasadat Khademalsharieh (2018)

Irland 10

...

61. Mads-Holger Jacobsen (1914) Danmark 5½

Piger u. 14 år (101 deltagere):

1. WFM Marsel Efroimski (2150) Israel 9

Drenge u. 16 år (138 deltagere):

1. IM S.P. Sethuraman (2447) Indien 9

2. IM Santosh Gujrathi Vidit (2459I Indien 9

3. FM Maxime Lagarde (2393) Frankrig 8
...

69. Kristian Seegert (2129) Danmark 5

85. Tobias V. Rostgaard (2066) Danmark 4½

Piger u. 16 år (102 deltagere):

1. WIM T. Deysi Cori (2374) Peru 10

Drenge u. 18 år (104 deltagere):

1 IM Maxim Matlakov (2575) Rysland 9

2 GM Lopez Ivan Salgado (2562) Spanien 8½

3. IM Kacper Piorun (2475) Polen 8
...

71. Dara Akdag (2189) Danmark 4½

Piger u. 18 år (65 deltagere):

1 WGM Olga Girya (2340) Rusland 8½

Skakken er det

fælles sprog
Ungdoms-VM:
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Den danske delegation til årets ung-
doms VM, der blev afholdt i den
tyrkiske by Antalya, bestod af ikke
mindre end ti personer. Forårets dan-
marksmestre: Dara Akdag i U18,
Tobias Rostgaard i U16, Mads An-
dersen i U14, Jonathan Braüner i
U12, og Martin Percivaldi i U10,
suppleret med Kristian Seegert i U16
og Mads-Holger Jakobsen i U14.
Som rejseleder og træner var udpe-
get IM Silas Lund, og endelig var
Ruggero, far til Martin, og jeg selv,
Ane Mette, mor til Mads, med.

Rejsen var tilrettelagt, så vi star-
tede fra henholdsvis Billund og Kø-
benhavn, og så mødtes i Amsterdam,
hvorfra vi fortsatte over Istanbul til
Antalya. Det fungerede uden de store
problemer bortset fra en mistet jakke
og den obligatoriske manglende kuf-
fert, da vi nåede helt frem. Pokkers
også, at det skal være Kristian, det
går ud over hver gang, men han tog
det nu med højt humør, og kufferten

ankom da også til hotellet dagen ef-
ter. Dara var i den forbindelse en stor
hjælp, da han taler det lokale sprog.

Det ville naturligvis være ubeskri-
velig ærgerligt at få sin turnering
ødelagt af sygdom, og frygten for
svineinfluenza var da også tydelig.
Mange, specielt asiatiske, deltagere
bar operationsmasker konstant, og
flere medlemmer af den norske de-
legation var nede med sygdom un-
dervejs. I vores delegation begræn-
sede problemerne sig til hoste hos
tre af drengene, men det var ikke
noget, de lod sig slå ud af.

Tyrkiet og skak
Tyrkiet har de seneste år satset hårdt
på skak. Det er obligatorisk på alle
skoler, og talentarbejdet virker me-
get struktureret. Et af elementerne i
satsningen er hyppige store mester-
skaber på tyrkisk jord. Det var såle-
des anden gang på få år, at det tyrki-
ske skakforbund stod som værter for

et ungdoms VM, og rutinen var ty-
delig. Tingene klappede for det me-
ste i første forsøg, og man havde
f.eks. indført ‘festivalarmbånd’ til at
holde styr på, hvem der havde købt
adgang til all-inclusive. Selvfølge-
lig var der det sædvanlige kaos lige
uden for spillestedet, når mange spil-
lere, trænere og fotografer skulle ind,
samtidig med at spillerne lige skulle
have de sidste gode råd fra forældre.
Men selv det var blevet bedre end
for to år siden.

Til spillesalen var der kun adgang
for én træner fra hver nation, og det
blev rent faktisk håndhævet. Selv om
enkelte nationer snød ved at bytte
badges, så begrænser det jo i hvert
fald antallet af tilskuere, og giver
dermed spillerne den fornødne ro
under partierne.

Man kunne godt have ønsket sig
en bedre hjemmeside, og internet-
adgangen på hotellet var også noget
ustabil, men det er ikke noget nyt,

Af Ane Mette Andersen

Præmieoverrækkelse i 'Drenge under 14 år' – øverst på sejrsskamlen Jorge Cori (Peru), dernæst Krishna Sai (Indien), Alexandr

Bortnik (Ukraine), Mads Andersen (Danmark) og Pouya Idani (Irland). Sølvvinderen Kamil Dragun (Polen) kom ikke med på billedet.

Foto: Ane Mette Andersen.
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Danskernes VM-scorer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts.

Dara Akdag (D-18) 0 1 ½ 0 0 1 0 1 0 0 1 4½

Tobias V. Rostgaard (D-16) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 ½ 4½

Kristian Seegert (D-16) 0 1 0 ½ 0 1 1 1 0 0 ½ 5

Mads Andersen (D-14) 1 0 1 1 ½ 1 1 1 0 ½ 1 8

Mads-Holger Jacobsen (D-14) 0 1 0 1 0 1 0 1 1 ½ 0 5½

Jonathan Braüner (D-12) 1 0 1 ½ 0 0 ½ 0 1 0 1 5

Martin Percivaldi (D-10) 1 0 1 0 1 1 0 ½ ½ 0 0 5

og de erfarne drenge kunne da også
fortælle, at det snarere var reglen end
undtagelsen ved disse store mester-
skaber.

Vores hotel var en del af et større
kompleks, og det lå kun få minutters
gang fra spillestedet. Komplekset
havde alle tænkelige faciliteter med
blandt andet fitness-center, swim-
mingpools ude og inde samt flere
butikker og restauranter.

Der var dog  ikke meget tid til alt
dette, og for spillerne forløb alle dage
ens. Sent hver aften blev resultater
og næste dags parringer slået op i
hotellets hall i hovedbygningen og
på internettet. Vi fik normalt tilsendt
disse pr. SMS fra Danmark, da ho-
tellets internetforbindelse som sagt
var ret ustabil.

Formiddagene gik med at forbe-
rede sig til dagens parti som startede
kl. 15. Drengene forberedte sig på
værelserne, nogle enkeltvis og an-
dre på samme værelse. De fleste af
drengene havde computer med. På
hviledagen og nogle aftener samle-
des den danske delegation til gen-
nemgang af spillede partier sammen
med Silas. Hviledagen bød ud over
skakken også på afslapning i form
af en tur i den ikke opvarmede uden-
dørs swimmingpool.

Få overraskelser
I starten af turneringen var det som
sædvanlig småt med overraskelser.
Resultaterne følger med enkelte und-
tagelser ratingtallene. En af disse
ramte desværre os allerede i 2. runde,
hvor Mads tabte til Rindlisbacher fra
Schweiz. Heldigvis kom han hurtigt
tilbage på sporet.

I 3. runde var det så Daras tur til at

overraske, og denne gang positivt,
da hans modstander, IM Rasulov fra
Aserbajdsjan, mistede overblikket:

Dara Akdag
Danmark (2189)
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IM Vugar Rasulov
Aserbajdsjan (2427)

25. Te5??

25. Sxc5 vandt let.
25... Sa3†! 26. Kxb2 Txc2† 27. Lxc2

Dc3† 28. Kc1 Da1† 29. Kd2 Dc3† 30.

Ke2 Df3† 31. Ke1 Dg3† ½-½.

Sådan! En herlig måde at snuppe et
halvt point på.

Generelt var resultaterne på det jæv-
ne, hvad slutstillingerne også vidner
om. Undervejs var der gode enkelt-
præstationer som den ovenfor, og
drengene kæmpede hårdt hver ene-
ste dag, men topresultaterne udeblev
for størsteparten af delegationen.

Martin var rigtig godt med i første
halvdel af turneringen, men han tabte
desværre lidt pusten efter hvileda-
gen. Der er ingen tvivl om, at han
har samlet en god portion rutine, så
der vil komme endnu bedre resulta-
ter fra hans hånd ved senere lejlig-
heder.

Mads var seedet til en Top-10 pla-
cering, og han fik som sagt spillet
sig op efter sit tab i 2. runde. Med
sejren i 8. runde, som han selv kom-
menterer nedenfor, stod han pludse-
lig med 6½ point og delte 1. pladsen
med de tre senere medaljetagere.

I 9. runde mødte han så en an-
grebslysten europamester, og måtte
desværre indkassere sit andet nul.
Herefter blev det til en remis i runde
10 og gevinst i runde 11, og dermed
et slutresultat på 8/11 og en femte-
plads – et resultat som han med rette
var både glad og stolt over.

Der satses hårdt på disse mester-
skaber, og på både træner- og spiller-
side vrimler det med store navne.
Etablerede stormestre som GM Aru-
tinian og GM Olafsson blander sig
med coming stars som GM Salgado
Lopez og IM Nyzhnyk. Vi talte
blandt andet med GM Artur Jusupov,
der netop har været i Danmark til
træningssamling med landstræner-
ens A- og B-gruppe. Han var med
som landstræner for Schweiz. Og af
fremtidens stjerner er man også nødt
til at nævne søskendeparret IM Jorge
og WIM Deysi Cori fra Peru, som
Mads kender fra sidste års Reykjavik
Open. Jorge vandt drenge under 14
og Deysi piger under 16!

De 6 bedste i hver årgang skulle
på podiet til præmieoverrækkelsen,
så det betød, at Mads fik lov til at
komme en tur derop. Igen er der
grund til at rose arrangørerne. I løbet
af en time var alle vindere hædret til
tonerne af ‘We Are The Champions’,
pokaler og gaver uddelt og de obli-

Analyser i solen – Martin Percivaldi (med ryggen

til), Mads-Holger Jacobsen, Jonathan Braüner,

Mads Andersen og holdleder Silas Lund.

Foto: Ane Mette Andersen.
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gatoriske taler på både tyrkisk og
engelsk var holdt. Fra den danske
delegation deltog Mads og jeg, og
sammen med nordmændene, der
havde Frode Urkedal (U16) på po-
diet, ligeledes for en 5. plads, formå-
ede vi at larme passende for både
Mads og Frode. Det var en rigtig flot
og festlig afslutning på et godt me-
sterskab.

Mads Andersen

kommenterer:

Mads Andersen
Danmark (2294)

Hovhannes Gabuzyan
Armenien (2226)

Siciliansk / B92

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

Sf6 5. c3 a6 6. Le2 e5 7. b3 Le6?!

Jeg havde godt set, at han havde spil-
let dette engang i 2006, men jeg reg-
nede egentlig med, at han havde fået
at vide, at det var en fejl, selv om han
ikke blev straffet for det i det parti.
7... Le7 er det normale træk.
8. f4! Dc7 9. g4!

Nu kiggede han noget underligt på
brættet, og jeg var ret sikker på, at
han ikke kendte stillingen længere.
9... exf4 10. g5 Sfd7 11. Lxf4

Grunden til, at 8. f4 er godt, er, at
man til forskel fra, hvis man havde
udviklet løberen til e3, kan slå igen
på f4 i ét træk.
11... Sc6 12. Dd2 Sce5 13. 0-0-0

0-0-0

Her begyndte jeg at tænke, selv om
jeg stadig mente, at jeg lige kort var
kommet forbi stillingen i mine for-
beredelser. Jeg kunne huske, at man
skulle spille en eller anden kombi-
nation af h4, Sd4, Sd5 og Th3, og
efter at have overvejet stillingen lidt,
besluttede jeg mig for...
14. h4 Sb6!

Nu kendte jeg bestemt ikke mere. Jeg
havde dog set, at 14... Sb6 var natur-
ligt og mere ubehageligt end et træk
som 14... Le7, der peger ind i den
bonde, som jeg netop har over-
dækket.
15. Sd5 Lxd5?!

Dette kom som en stor overraskelse.

Jeg havde regnet med 15... Sxd5 16.
exd5 Lf5, hvorefter jeg havde tænkt
mig at svare 17. Tdf1!? med den idé,
at jeg efter 17... g6 (17... Le4? stran-
der på 18. Th3!, hvilket er grunden
til, at jeg ikke ville spille 17. Thf1)
18. Sd4 Ld7 havde fået placeret et
tårn i f-linien allerede.
16. exd5 g6 17. Sa5?

Jeg mente, at 17. Th3! ikke gav no-
get pga. 17... Lg7 med pointen 18.
Tc3? (jeg kunne dog bare spille 18.
Dd4! hvorefter computeren ganske
rigtigt siger, at jeg står til gevinst.
18... Kb8 19. Tc3) 18... Sec4. Det
skal dog siges, at jeg stadig beholder
en god fordel efter teksttrækket, men
det andet havde nok været noget
nemmere.
17... Lg7 18. Db4!

Ideen med mit forrige træk. Nu truer
jeg Th1-h3-c3/b3, så Sort må gøre
noget.
18... Dc5 19. Dxc5† dxc5 20. The1

The8

Hertil havde jeg set, da jeg spillede
17. Sa5, og jeg følte, at Hvid måtte
stå klart bedst. Efter at have kigget
på stillingen et stykke tid, fandt jeg
dog ud af, at Hvid ikke kunne tillade
sig at gøre ingenting, så jeg måtte
spille direkte!
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21. d6!

Dette skaber stor forvirring i Sorts
stilling.
21... Sbd7

21... Kb8? strandede på 22. Lxa6!
22. Lf1!

Hvid skal stadig være hurtig, hvis
han vil have noget håndgribeligt.
22... Kb8 23. Lg2 b6 24. Sc6† Sxc6

25. Lxc6 Le5

Nu brugte jeg det meste af min reste-
rende tid, men jeg var også godt til-
freds med det, jeg fandt.
26. Lxe5 Txe5 27. Tf1 Tf5 28. Txf5 gxf5

29. Te1?!

29. Td5! vandt nemmere, som com-
puteren og Allan Stig begge påpe-
gede straks efter partiet.
29... Sf8 30. Te7 Txd6 31. Te8†?!

31. Tb7†! Kc8 32. Txf7 var mere
præcist. Pointen er, at 32... Sg6 be-
svares med 33. Lb7† Kb8 34. Lxa6
Sxh4 35. Tb7† Ka8 36. Txh7 med
gevinst.
31... Kc7 32. Txf8 Kxc6 33. Txf7 h6 34.

Txf5 hxg5 35. Txg5

Røgen er nu lettet, og jeg har en
bonde mere. Det er selvfølgelig ikke
let at vinde, men hans slutspilsteknik
var ikke den bedste, hvilket jeg også
havde set i mine forberedelser.
35... Kd7 36. c3 Tf6 37. Kc2 c4 38. Tg2

Ke7 39. b3 Kf7?! 40. bxc4 Tf4

Nu havde jeg igen god tid til at tænke
mig om.
41. h5! Txc4 42. Tg6 b5 43. Tb6?!

43. Txa6 troede jeg ikke var godt
pga. 43... b4 44. Kb3 bxc3, men jeg
havde overset det flotte 45. Kc2!,
som afgør partiet en smule lettere end
teksttrækket.
43... Tc5 44. h6 a5 45. Kb3 Th5 46.

Ta6 Ke7?

Taber direkte, men der var ikke
mange håb tilbage.
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47. h7!

Et kendt tema, som dog stadig er rig-
tig sødt. Sorts konge er fanget på 7.
række. Eller som Sune Berg skrev i
Politiken: ‘Gør klar til en perfid
nakkebal!’
47... a4† 48. Kb4 Kd7 49. Ta8! 1-0
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HSK v 1830, en af Tysklands abso-
lut største skakklubber, afholdt i
oktober måned en turnering for ju-
niorer, Leo Meise Gedenkturnier,
hvor Danmark var indbudt. Turne-
ringen spilledes med 4-mands hold i
to aldersgrupper, og oplægget var at
give de unge talenter en god ople-
velse i udlandet.

Danmark takkede ja til at stille
hold i gruppen under fjorten år og,
ud over mig selv som rejseleder og
coach deltog Jonathan Braüner
(BMS), Casper Christensen (BMS),
Simon Ellegaard Christensen (Torn-
ved) og Nicklas Corneliussen (År-
hus/Skolerne).

Vi tog til Hamborg med tog og
blev godt modtaget på banegården
og ført til vores hostel. De tyske vær-
ter skulle vise sig virkelig at tage godt
imod os og sørge for, at vi havde en
god tur. Stor ros til dem.

Konkurrenterne var alle tyske:
Hamburger SK von 1830, Cöthener
FC Germania og Niedersachsen stil-
lede med deres stærkeste U14-hold,

http: //hskjugend.de/

index.php?section=termine

U12 1 2 3 4 mp. bp.

SK Wildeshausen � 2 4 2 4 8

Gymn. Grootmoor 2 � 2 3 4 7

SV Werder Bremen 0 2 � 3 3 5

Hamburger SK 2 1 1 � 1 4

U14 1 2 3 4 mp. bp.

Danmark � 3 2 3 5 8

Niedersachsen 1 � 4 3 4 8

Cöthener FC 2 0 � 2 2 4

Hamburger SK 1 1 2 � 1 4

Foto: Allan Corneliussen.
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Jonathan Braüner 1 ½ ½ 2

Casper Christensen 1 0 1 2

Simon Ellegaard ½ ½ 1 2

Nicklas Corneliussen ½ 1 ½ 2

Danske scorer: pts.

og selv om vi var seedet som nr. 1,
var intet givet på forhånd.

Målet for turneringen var at spille
godt. Det tog drengene til sig, og de
fungerede som et rigtigt hold. Alle
sad dybt koncentrerede og kæmpede
ved partierne. Især i dårlige stillin-
ger viste drengene rigtigt god fighter-
ånd, og i alt igennem hele turnerin-
gen – tolv partier – blev kun ét parti
tabt!

Alle fire spillere scorede to point
af tre mulige og alle var derfor top-
scorere. Her er et parti fra 1. runde,
hvor Jonathan scorer et af de vigtige
point på førstebrættet:

Jonathan Braüner
Danmark

J. Grotzbach
Hamburger SK

Engelsk / A16
1. c4 Sf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sc3 d6

5. d3 Sc6 6. Lg5 0-0 7. Dd2 Ld7 8. Lh6

Tb8 9. h4 a6 10. Lxg7 Kxg7 11. 0-0-0

b5 12. cxb5 axb5 13. h5 Th8 14. hxg6

fxg6 15. Se4 Ta8
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Jonathan har udspillet sin modstan-
der og afslutter nu præcist:
16. Dh6† Kf7 17. Sg5† Kg8 18. Lxc6

Txa2 19. Kb1 Ta6 20. Lxb5 Sg4 21. Dh4

Tb6 22. Lc4† e6 23. Sxe6 1-0

Med fem matchpoint ud af seks mu-
lige var guldet vores, og det var fire
tilfredse spillere og en meget tilfreds
rejseleder, der alle fik en guldme-
dalje rundt om halsen ved præmie-
overrækkelsen. En rigtig god, social
tur krydret med en af de sjældne,
danske sejre i en international turne-
ring – en stor succes!

Det danske

vinderhold

– fra venstre

Simon Ellegaard,

Casper Christensen,

Jonathan Braüner

(forrest), Nicklas

Corneliussen og

holdleder Nikolaj

Mikkelsen.

... JUNIORSKAK

Af Nikolaj Mikkelsen

Holdsejr i Hamburg
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Hjælpemat i 6 træk.
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Mat i 3 træk. � Hvid trækker og vinder.
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Opgaveforklaring
13520. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 12. halvtræk. Sort hjæl-
per til.

Løsninger til nr. 9/2009
13510. 1. Tc7 Kd1 2. Dxg4‡. 1...
d1S 2. Tc2‡. 1... ~ 2. Te7‡. Mihail
Croitor, Moldova. En energisk mol-
dover, der arbejder på at skabe en
omfattende slutspilsdatabase. Der
benyttes nu de samme forkortelser i
problemskakken, som IOC foreskri-
ver. For eksempel MDA (Moldova,
DEN (Danmark), HUN (Ungarn),
GER (Tyskland), AUT (Østrig).
13511. 1. Tc6 Sfg5 2. Dc1‡. 1... Sd6
2. Txc5‡. 1... Sh8/Sfd8 2. Dxe4‡.
1... ~ 2. Se6‡. Forførelse: 1. Tb7?
cxb4! Colin Peter Sydenham, GBR
(født 13/12 1937).
13512. 1. Dd5 Sa2† 2. Kd2. 1... Sb1
2. Dc5. 1... ~ 2. S(x)e2†. Flot er 1.
Dd5 Sxd5 2. Se2† Kxe5 (2... Ke3 3.
exd5‡) 3. Sf7‡. Vladimir Eduardo-
vich Akopian, ARM (født 7/12 1971
i Baku). Denne stærke GM er for
nylig ‘sprunget ud af skabet’ som
opgavekomponist! Hans armenske

�

�

efternavn er Hakojban (på dansk:
Jakobsen(!)). Stadigvæk dominerer
de russiske navne hos FIDE, skønt
Sovjet forsvandt for ca. 20 år siden.
‘Doccy’, dvs. John Nunn, der er
doktor i matematik, dukkede op som
besøgende ved dette års Wijk aan
Zee. Aronians øjne lyste op, da han
så verdensmesteren i løsning af skak-
opgaver, idet vennen Akopian havde
udæsket ham (Aronian) med en ond-
artet tretrækker (denne opgave!).
Aronian havde ikke kunnet knække
nødden og så nu sin redningsmand
tone frem. Men Nunn kunne ikke
løse den! Aronians ører blev røde;
han havde fejlhusket stillingen, men
selv da brikkerne var på rette plads,
tog det sin tid at finde løsningen.
Som Skakbladets læsere nu også har
kunnet nyde.
13513. 1. Sf3 Kd5 2. Sxe5 Kxe5 3.
Sg1 Td5 4. Sf3‡. 1. Sc3 Tb4 2. Sxa4
Kb5 3. Se2 Kxa4 4. Sc3‡. Bernt
Christer Jonsson, SWE (født 7/10
1947). Nordens førende forfatter af
hjælpematopgaver. En opgavetype,
der er blevet særdeles populær. En
tysk samler og hans arvtagere har

lavet en database med ca. 82000
hjælpematter!
13514. 1... Kf5 2. Kd7 Tg4 3. Kd6
Tc6† 4. Kd5 Lf4 5. e3 Tf6 6. e4‡.
1... Dd5† 2. Ke7 Lf5 3. Kf6 Lc3† 4.
Kg5 Kd4 5. Kf4 Ld3 6. e3‡. Daniel
Novomesky, Slovakiet (forkortes
SVK) (født 30/3 1952). Forbløf-
fende, at Hvid konge og bonde kan
manøvrere i dette felt af stærke sorte
brikker!
13515. 1. Sd2 (eneste gevinsttræk)
1... Te5 (det bedste forsvarstræk, da
1... Td4 følges af 2. Se6) 2. Sc4 (at-
ter det eneste vindende træk) 2... Tf5
3. Sd6 Te5 4. Lf3 Ta5 5. Se6† Ke5
6. Sc4† og vinder. En typisk opgave
i dominans, som var Rincks ynd-
lingsemne. Brættet er for lille til, at
det sorte tårn kan få fred, hvis Hvid
forstår at dominere alle felter. At
opremse alle varianter ville fylde
flere sider. Henri Rinck, FRA, der
levede i Barcelona! (1870 Lyon -
1952 Barcelona)

http://problemskak.dk/
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Skakmølle H

23/1. – Skakmølle, hurtigskak 23. jan.
2010 (2-mands hold). – Start kl. 10.30.
Se alle oplysninger på www.dsu.dk
eller www.ksu.dk. – Tilmelding se-
nest lør. 16. jan. til Jacob Printzlau,
tlf. 60 63 00 45.

Viking Cup i Frederikssund H

13/2. – Frederikssund Skakklub af-
holder for 31. gang Viking Cup. Det
sker lørdag d. 13. februar 2010 på

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

Bliv skakdommer

Dansk Skak Unions
dommerkursus 1 eller 2:

Fire lektioner pr. kursus,
pr. brev eller mail.

Afsluttes med prøve.
Kursusafgift 100 kr.

dommerkursus@skak.dk

§§

1. Hans Johner
Fernando Morel

Neuenburg 1952. Der er et fedt
bytte nede bagved! 1... Ld6! Hvid
opgav. 0-1.

2. Eero Böök
Säillä

Helsinki 1946. 1. Tf7! Men også
1. Td1! ville føre til gevinst, f.eks.
1... Dxc5 (eller 1... Df6 2. Td6
Da1† 3. Ld1 b5 4. Td8) 2. Te8 b6
3. Tdd8. 1... Tg8. Ingen af de an-
dre muligheder kan bruges: 1...
Dd8 2. Td1 De8 3. De5 Tg8 4.
Txg7 etc. Eller 1... Dxc5 4. De5!

2. Td1. Her var der også 2. Tc7!
2... Dxc5. Lidt romantik: 2... De4
3. Txg7! Kxg7 4. Db2† Kg6 5.
Td6† med kongejagt. 3. Db2! h6
4. Td8! Sådan afslutter et menne-
ske af kød og blod. Maskinen vur-
derer dog trækket 4. Tf6! højere.

1-0.

3. Laszlo Szabo
Jeno Ban

Ungarn-mesterskabet, Budapest
1947. 26. De5! Eller 26. De3!.
Overbelastningsmotivet ved syg
bagrække forekommer tit. 1-0.

4. Gata Kamsky
Pavel Eljanov

5. FIDE Grand Prix, Jermuk 2009.
65. Tb8† Tc8 66. Db5! 1-0.

5. Pia Cramling
Irina S. Levitina

Dame-kandidatturnering, Malmö
1986. Bedre end 23. Df6† samt Se6
er offeret 23. Sxg6†! med pointen
23... hxg6 24. Tf8†! Kg7 25. Df6†
(eller 25. Tg8†!) 25... Kh6 26.
Dh4† med mat. 1-0.

6. Richard Teichmann
Fedor I. Dus Chotimirsky

Prag 1908. 26... Tf4!! 27. f6 g6
28. La2. Svaret på 28. Lc1 kan

være både 28... Lf2 og især 28...
Tf3!, begge vindertræk. Efter 28.
Lc1 Tf3! 29. De1 kan tårnet bare
slå på f6 eller – som en maskine
kan fortælle os – brillere med 29...
Td3! 30. Td2 Lxg2†!! 31. Txg2
Tf3!!, der truer 32... Tf2. Den na-
turlige parade 32. Le4 burde vi ef-
terhånden let kunne finde gendri-
velsen af. Eller hvad?

I partiet kom 28... Tf2 29. Lxd5
Dxd5. Og så havde Teichmann set
nok. 0-1.

7. Zoltan Varga
Timothy Taylor

First Saturday GM, Budapest Maj
2008. Der er en officersgevinst
med 26. Lh6! pga. matten i bun-
den, f.eks. 26... Txd2 27. Dxd2 Lf6
28. Dd8†! 26... Tc5 27. Dxe5!
Eller 27. b4! med samme resultat.
27... Txe5 28. Txd6. 1-0.

8. Ricardo D. D’Arruda
David Hayes

Korrespondanceparti 1994. 20.
Lxc6! bxc6 21. De5!! Nu kan Sort
ikke undgå dameafbytning og på-
følgende elendigt tårnslutspil.
F.eks. 21... Dh4 22. Df4! Df6 23.
T1d4! med en usædvanlig træk-
tvang. Eller 21... a6 22. T1d4 Tdc8
23. Dxf6 gxf6 24. Ta7 Ta8 25.
Tdd7 Txa7 26. Txa7 Td8 27. Kc1
Td5 28. Txa6 c5 29. a4, og Hvid
vinder. Sort sparede yderligere
porto: 1-0.

9. Sergej Rublevsky
Vadim Zvjagintsev

Russiske holdmesterskab, Dago-
mys 2008. 23. Dxd7! erobrer ma-
teriale: 23... Lxd7 24. Tb8† Lf8
25. Txf8† Kg7 26. Txf7† samt 27.
Txd7. Sort opgav dog straks.

1-0.

Tag stilling!

Løsninger til nytårsøvelserne side 5.
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4. WEEKEND TURNERING!!

Skakklubben Springeren indbyder
til 5 runders koordineret turnering.

Spilledage/tidspunkt:

Fredag d. 16. april kl. 19.00-24.00

Lørdag d. 17. april kl. 10.00-15.00
og kl. 16.00-21.00

Søndag d. 18. april kl. 10.00-15.00
og kl. 16.00-21.00

Spillested:
Kolding Uddannelses Center,
Ågade 27, 6000 Kolding.
I hyggeligt miljø ved åen.
10 minutters gang fra banegården.
Gratis parkering ved spillestedet.

Rygning- og mobilforbud på
spillestedet.

Kantine: Kaffe, vand, øl, brød
m.m.

Grupper:
Der spilles i 6-mands grupper,
sidste gruppe evt. som Monrad.

Betænkningstid:
40 træk 2 timer, derefter ½ time
+ opsparet tid til resten af partiet.
Mødetid senest 1 time efter
rundens start.

Indskud: Kr. 200,-
Max. 100 deltagere, så skynd dig
at tilmelde dig. GM/IM'ere gratis.

Præmier:
Øverste gruppe: 1. præmie 3.000
kr. + vandrepokal og titlen
Kolding Bymester. 2. præmie
1500 kr.

Øvrige grupper: 1. præmie 700
kr., 2. præmie 400 kr.

Turneringen er også Elo-ratet.

Overnatning:
Gratis overnatning på centralt
beliggende Hotel for de tre første
GM/IM’ere, der melder sig.
Gratis overnatning til de første 15
spillere, der ønsker overnatning,
på Danhostel i 5-sengs værelser,
20 min. gang fra spillestedet.
Tilmelding direkte til underteg-
nede om gratis overnatning.

Gode og billige overnatnings-
muligheder nær spillestedet, se
links på vores hjemmeside:

www.skakklubbenspringeren.dk

Tilmelding:
Med navn, fødselsdato, rating og
telefonnr. Senest den 7. april 2010
til Richardt Ebbesen,
tlf. 75 53 76 36,
email: r.ebbesen@stofanet.dk.

Du kan også benytte online
tilmelding på

www.skakklubbenspringeren.dk

Sondex Cup

Vel mødt i Kolding, byen der byder på mange oplevelser.

Kolding Bymesterskab 2010

Elværket, Ved Kirken 6, Frederiks-
sund. Pga. et sponsorat fra Top-
danmark kan vi i år garantere en 1.
præmie i Mesterklassen på minimum
3000 kr.! – Turneringsform: 7 runder
Schweizer i Mesterklassen. 7 runder
Monrad i Basisklasserne. – Betænk-
ningstid: 25 min pr. spiller pr. parti. –
Klasseinddeling: Mesterklasse fri til-
melding, 1. klasse max 1899, 2. klasse
max 1699, 3. klasse max 1499. Sam-
tidig afholdes en juniorturnering, som
er en del af 8. HK’s Junior Grand Prix.
– Indskud: Mesterklasse: 150 kr.
(GM/IM gratis!), Basisklasse: 100 kr.,
Junior-GP: 20 kr. Eftertilmelding
(hvis den accepteres) 20 kr. ekstra. –
Præmier: Minimum hele indskuddet
anvendes til præmier. I Mesterklassen
garanteres en 1. præmie på minimum
3000 kr. – Varighed: Start kl. 10.00,
slut ca. kl. 18.30. – Tilmelding: Se-
nest torsdag d. 11. februar til Thomas
Larsen, tlf. 30 27 57 93, eller brug
tilmeldingsformularen online på:
www.Frederikssundskakklub.dk.
Oplys venligst ved tilmeldingen:
navn, klub, rating og ønskede klasse.
Bemærk at turneringen af pladshen-
syn er begrænset til ca. 90 deltagere.

Den 30. Holbergturnering K

14/2 - 20/2. – Dianalund Skakklub
indbyder til vores traditionsrige koor-
dinerede turnering over 7 runder. –
Turneringen Elo-rates. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
1 time plus opsparet tid til resten af
partiet. – Læs mere detaljeret indby-
delse på DSU’s hjemmeside eller på
Dianalund Skakklubs hjemmeside. –
Kontakt: Carl-Otto Nielsen, email:
dianalundskakklub@gmail.com, tlf.
57 80 52 79.

‘Odsherred’
Vinter og Forår 2010 K

18/2 - 26/4. – Nykøbing Sj. Skakklub
indbyder til 5-7 runders ratet turnering
med afbudsmulighed. Mandagene 18.
og 25. januar, 8. og 22. februar, 22.
marts, 12. og 26. april 2010. – Spille-
sted: Pakhuset, Vesterbros Torv, Ny-
købing Sj., sidebygningen. Indgang
fra Savværksvej ved Badmintonhal-
len. – Betænkningstid: 2 timer 30 min.
til hele partiet. 1 times komme-for-
sent-frist. – Spilletid: 5 timer, fra
19.15 - 0.15. – Rundelægning: Til-
passet Monrad (procentvis score,
seedningsgrupper, farver), afbud se-

nest lørdag kl. 11.00 før runden. –
Præmier: Beskedne; Indskud 50 kr.
incl. ratingafgift. – Tilmelding: Se-
nest to dage før første deltagelse til
Villum Sejersen, mobil: 30 34 03 44,
email: vse@privat.tdcadsl.dk.

DM 2010 i Hillerød K

27/3 - 5/4. – Hillerød Skakklub er vært
for Dansk Skak Unions 101. enkelt-
mandsturnering i påsken. Indbydelse
med oplysning om klasser, tider og
øvrige vilkår, se side 46-47.

Husk også ...

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

Ringkøbing Amtsmesterskab
18/1 - 29/3
Køge Bugt Vinter
20/1 - 24/3
Kjellerup EMT
22/1 - 5/3
I Caissas tjeneste
26/1 - 23/3



Spillested

FrederiksborgCentret, Milnersvej 39,
3400 Hillerød. www.frederiksborgcentret.dk

Der spilles i røgfri lokaler.

Tidsrum

Lørdag den 27. marts til mandag den 5. april 2010.

Elo-rating

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

Turneringsform

Landsholdsklassen

I landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller
alle-mod-alle.
Berettiget til at deltage i landsholdsklassen er
spillere, der er registreret i FIDE som repræsente-
rende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder
et af nedenstående krav i nævnte rækkefølge:

1. Vinderen af landsholdsklassen 2009.
2. Vinderen af juniordanmarksmesterskabet 2009.
3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
4. De højest ratede tilmeldte spillere med et

gyldigt kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige

mesterspillere.

Spilletidspunkter: 1. runde starter lørdag den 27.
marts 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
Hillerød fra lørdag den 27. marts for alle deltagere
i landsholdsklassen.

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.

Kandidatklassen

Kandidatklassen spiller 7 runder efter Dansk
Schweizer System.
I kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i kandidatklassen er:

1. Spillere der deltog i landsholdsklassen 2009,
men som ikke er kvalificeret til landsholds-
klassen 2010.

2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere
med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må
ikke være fyldt 20 år 1. januar 2010.

3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.

Åben række

Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:

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. Skriv i
kommentarfeltet, hvis du ønsker at deltage i en
alle-mod-alle gruppe.

G7: Starter tirsdag den 30. marts.
G5: Starter torsdag den 1. april.

Veteranklassen

5 runder Dansk Schweizersystem med start tors-
dag den 1. april. Deltagerne skal være fyldt 60 år
den 1. april 2010. 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.

I anledning af klubbens 100 års jubilæum ind

Dansk Skak Unions
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Betænkningstider

Betænkningstiden i landsholdsklassen og kandidat-
klassen er 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.

I øvrige klasser spilles med 90 minutter til 40 træk
plus 30 minutter samt opsparet tid, til resten af
partiet med tillæg af 30 sek. pr. træk. fra træk 1.

Lynturnering

Fredag den 2. april fra kl. 19.00. Tilmelding på
spillestedet.

Stævnefest

Påskedag, søndag den 4. april afholdes Dansk Skak
Unions stævnefest i restauranten i Hotel Hillerød.

Forplejning

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

Indkvartering

Hotel Hillerød, Milnersvej 41 – nabo til
FrederiksborgCentret – tilbyder overnatning
til favorable priser:

Enkeltværelse 660,- kr., dobbeltværelse 840,- kr.
3-sengsværelse 1045,- kr., 4-sengsværelse 1270,- kr.

Priserne er pr. værelse pr. nat og er inkl. morgen-
mad, moms og betjening. Der er gratis internet-
opkobling via trådløst netværk.

Ved reservation skal gæsterne blot henvise til
DM i Skak for at opnå rabatten.
Der kan reserveres pr. tlf. 48 24 08 00,
eller pr. email: hotel@hotelhillerod.dk.

Info: www.hotelhillerod.dk

Alternativ indkvartering: Danhostel Hillerød
Vandrerhjem: www.nordlejr.dk

Tilmelding

Tilmeldning skal primært ske via DM-
hjemmesiden: www.skak-dm.dk/2010

Alternativt kan tilmelding foregå
gennem egen klub til:

Hans E. Jacobsen, Kirsebærbakken 1,
3400 Hillerød. Tlf. 50 93 38 51.
Email: hansendrup@gmail.com

Indskud sendes til Nordea,
reg. nr. 2276, konto 7564157435.
Angiv: Navn + fødselsdato + klub.

Tilmeldinger skal være modtaget
senest søndag den 14. marts 2010.

Velkommen til Hillerød i påsken 2010.

På Hillerød Skakklubs vegne
Hans E. Jacobsen

På Dansk Skak Unions vegne
Lars-Henrik Bech Hansen

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

Lørdag 27. marts 14-20

Søndag 28. marts 13-19

Mandag 29. marts 13-19

Tirsdag 30. marts 13-19 17-22 17-21

Onsdag 31. marts 13-19 13-19 12-17

Torsdag 1. april 13-19 13-19 12-17 12-17

Fredag 2. april 13-19 13-19 12-17 12-17

Lørdag 3. april 13-19 13-19 12-17 12-17

Søndag 4. april 12-18 9-15 9-14 9-14

Mandag 5. april 9-15 9-14 9-14

Spilletidspunkter

NB: De anførte sluttidspunkter svarer til partier på 60 træk.
Fortsætter et parti ud over 60 træk, øges spilletiden som anført
under ‘Betænkningstider’.

Hovedsponsor:

Nordea Danmark-fonden
har gjort dette muligt!

byder Hillerød Skakklub til DM og påsketurnering 2010 i Hillerød

101. enkeltmandsturnering

2010 /1/47 47



Telefon 51 54 33 23 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

O
nl

in
e-

bu
tik

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

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

Magasinpost UMM
ID-nr. 42197

POST DANMARK

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

Dansk Skaksalg hilser et nyt og spændende år velkommen,
og vi har da også lidt festfyrværkeri til at starte året med!

ChessBase 10
ChessBase har udgivet nye versioner af ChessBase 10.

Starterpakken indeholder:

• ChessBase 10 Program
• Big Database 2010
• Parti download service indtil udgangen af 2010
• Adgang til en online database med 5 mio. partier
• 1 nyere eksemplar af  ChessBase Magazine
• Et halvt års abonnement på ChessBase Magazine (3 issues)

Pris: 1.195,- kr.

Ud over Starterpakken tilbyder vi også en Megapakke og en
Premiumpakke. Læs mere om disse på vores hjemmeside.

Pocket Fritz 4
Pocket Fritz 4 er skakprogrammet uanset hvor eller
hvornår. Den nye Hiarcs maskine programmeret af
Mark Uniacke er specielt imponerende, når det handler
om positionsspil og taktisk slagkraft.
Pocket Fritz 4 er væsentlig stærkere end den tidligere
version; i 2009 Copa Mercosur
Stormesterturneringen i Buenos Aires lavede
programmet en ratingpræstation på 2938!
Systemkrav: Pocket PCs with Microsoft Windows Mobile 6.1, 6.0,
5.0 eller  Windows Mobile 2003 med Windows Mobile 2003 Second
Edition. Til installationen: Windows PC with DVD drive.

Vores pris: kun 425,- kr.

Fritz Powerbook
Vi har selvfølgelig også den nye Fritz Powerbook 2010.
Den nyeste åbningsteori demonstreret gennem 1,6
millioner partier med 27 millioner åbningspositioner;
muligheder for diverse søgefunktioner; succesrate for
bestemte åbninger; gennemsnitsrating for dem der har
spillet dem og meget meget mere.

Pris: 425,- kr.

ChessBase i 2010

Dansk Skaksalg har også alle de
bedste og nyeste bogtitler, f.eks
en dejlig bog af Zenon Franco
udgivet på forlaget Gambit:
The Art of Attacking Chess

254 veloplagte sider, kun 229,- kr.


