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2. Sort trækker!
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Skak eller ej?

5. Hvid trækker!
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Tårn i slag!

8. Hvid trækker!
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Gaffel truer!

3. Hvid trækker!
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Gode heste!

6. Sort trækker!
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Tage kvaliteten?

9. Hvid trækker!
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‘Springer am Rande’!

1. Hvid trækker!
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Angreb?

4. Hvid trækker!
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Kommer angrebet videre?

7. Hvid trækker!
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Afbytning?
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Bedre til skak En lige så modig som velkommen satsning af brød-
rene Henrik og Esben Andersen at åbne skakbutikker i hovedstæderne
på Sjælland og Fyn. Modigt fordi skakspillerne i stadig højere grad
benytter Internetbutikker som Dansk Skaksalg Aps og Dansk Skole-
skaks Skakshoppen.dk, eller handler internationalt. Velkomment fordi
skakken har savnet det udstillingsvindue, vi nu helt bogstaveligt får.
Målgruppen for ‘Bedre til skak’ er da også i første omgang begyndere,
børn og unge – dem der lige er præsenteret for spillet, eller som får lyst
til at prøve. Butikkerne tilbyder brikker, brætter, ure og et overskueligt
sortiment af begynder- og lærebøger på dansk, bygget op omkring
Henrik Andersens egen skakskole ‘Skak for sjov’, samt nødvendigt
tilbehør som noteringslister og turneringstabeller i eget design (Esben
Andersen er bogtrykker). Lillebror Henrik på efterhånden 54 år var
som juniorspiller et af landets største skaktalenter og kun lige fyldt 16
år, da han i 1975 blev odensemester. Men så tog andre interesser over,
og først mange år efter, at han var færdiguddannet som mag.art. i litte-
ratur, vendte han tilbage til skakken, nu som initiativrig instruktør i
skoleskakken på Frederiksberg.

‘Bedre til skak’ butikkerne har til huse på Hostrupsvej 8, 1800 Fre-
deriksberg, og Tagtækkervej 9, 5230 Odense M. Åbningstider finder
man på www.bedretilskak.dk, hvor man altså også kan bestille varer,
hvis man ikke hellere vil hilse på Henrik og Esben i butikkerne.

Dansk Skaksalg ApS

Som forventet opnåede Dansk Skak-
salg ApS Erhvervsstyrelsens tilla-
delse til at genoptage driften af virk-
somheden efter den administrative
tvangslukning, der skyldtes et for-
sinket regnskab. Forretningen har
ikke haft overskud på driften siden
2004, og Dansk Skak Union, som er
eneejer af foretningen, valgte i for-
bindelse med genoptagelsen at sikre
solid egenkapital ved at supplere den
oprindelige selskabskapital på
310.000 kr. med yderligere 270.000
kr., idet DSU samtidig nedskrev de i
alt 580.000 kr. til 80.000 kr. og i
forhold til den genetablerede egen-
kapital på ca. 180.000 kr. således må
acceptere et samlet tab på ca. 400.000
kr. I forbindelse med rekonstruk-
tionen er Dansk Skak Unions kasse-
rer, René Baarup-Christensen ind-
trådt i direktionen, og planen er at
kunne afslutte 2012-regnskabet så
hurtigt, at de kommende måneder
kan give en nøjagtig analyse af for-
retningens udfordringer med henblik
på gode og holdbare løsninger.

Skakbladet 2013 fortsætter som i 2012 med seks numre og
udgivelse i starten af alle lige måneder (dog udkommer nr. 2 en uge
tidligere af hensyn til påsken). Også på de fleste andre områder vil
årgangen være en fortsættelse, måske med lidt færre sider, fordi OL-
året 2012 bevægede sig uden for kvoten på de 320 årlige sider.
Redaktionelt byder vi velkommen til en artikelserie om skaktræning,
og man vil se en beskeden ændring i prioriteringen af mærkedags- og
organisatorisk stof, samt en bestræbelse for at styrke helheden i de
emner, bladet vælger at tage op, mens den hurtige og kontinuerlige
nyhedsdækning fortsat vil være i trygge hænder på www.skak.dk.

www.skak.dk er den nye adresse på Dansk Skak Unions net-
portal. Samtidig med adresseskiftet kom der nyt design og opda-
teringsfaciliteter, som sigter mod at forbedre brugeradgangen til data,
både når de skal produceres og bruges. Skak.dk tilbyder allerede en
bred vifte af uundværlig information, og har man ikke allerede
prøvet at gå på opdagelse i de mange links og menuer, vil det helt
sikkert være en udbytterig oplevelse.

Nye skak-

butikker

i København

og Odense

Henrik Andersen

foran den

nyåbnede butik

på Hostrupsvej.

Foto: tr.

Foto: tr.

XtraCon-Skakligaen

Jævnbyrdigheden er stor i XtraCon-
Skakligaen. Efter fem af ni runder er
de seneste to års danmarksmester,
Jetsmark, eneste ubesejrede hold i
ligaen, men med tre uafgjorte mat-
cher er scoren alligevel kun til en
andenplads efter Aarhus/Skolerne.
Afgørelsen falder formentlig først  i
weekenden 9.-10. marts.

Stillingen:
1. Århus/Skolerne 24 7
2. Jetsmark 23 7
3. SK 1968 22½ 6
4. Team Nordea Skb. 22 4
5. Brønshøj 21½ 7
6. K41 19½ 6
7. Nordre 18½ 4
8. Nordkalotten 18 4
9. BMS Skak 16 4

10. ØBRO 15 1

www. skak.dk

www. skaksalg.dk
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VM-titler er ikke hverdagskost for
dansk skak, så selv i konkurrence
med en række meget fine enkelt-
præstioner fra de øvrige kandidater
blev Jens Kristiansen en helt suve-
ræn vinder af titlen ‘Årets Danske
Skakspiller 2012’.

Ved Internet-afstemning blandt
Dansk Skak Unions medlemmer – i
øvrigt med deltagerrekord – nåede
den 60-årige verdensmester for se-
niorer hele 1954 point, eller 792 flere
end nr. 2, 17-årige Mads Andersen,
som i 2012 imponerede med sejren i
BSF Cup, der indbragte ham den
første GM-norm (se artikel inde i
bladet).

Blandt de nominerede spillere
skulle der vælges en prioriteret top-
10 liste, og resultatet blev:

Top-10 2012:
1. Jens Kristiansen
2. Mads Andersen
3. Jakob Vang Glud
4. Sune Berg Hansen
5. Nikolaj Mikkelsen
6. Peter Heine Nielsen
7. Mads Hansen
8. Dara Akdag
9. Jacob Aagaard

10. Igor Teplyi

Alle ti spillere har udmærket sig i
det forgangne år. Jakob Vang Glud
var dansk topscorer ved OL, vinder
af Horsens Lang Weekend og DM i
hurtigskak, Sune Berg Hansen vandt
sin sjette DM-titel, Nikolaj Mikkel-
sen tog GM-norm med sejren i
Brønshøj GM 2012, Peter Heine
Nielsen er også i et lidt anonymt år
landets stærkeste spiller, Mads Han-
sen vandt NM for ungdom og tog
IM-norm i HCA Mind Games i
Odense, Dara Akdag vandt sensa-
tionelt kandidatklassen ved DM, Ja-
cob Aagaard blev skotsk mester og
Igor Teplyi vandt det åbne Odense-

mesterskab og tog IM-norm i Copen-
hagen Cup. Men selv så fremragende
resultater kan ikke slå en VM-titel,
og årets mand i dansk skak er natur-
ligvis Jens Kristiansen.

Verdensmesterskabet for seniorer
er det foreløbige højdepunkt i en
ekstraordinær og livslang skakkar-
riere. Han blev født 25. maj 1952 og
var ikke fyldt 16, da han med fan-
denivoldsk angrebsspil vandt junior-
rækken i påsken 1968 og blev mes-
terspiller. Han kvalificerede sig til
landsholdsklassen i 1971, men de-
buterede først i København 1973.

I 1976 delte han 2.-7. pladsen ved
DM efter Bo Jacobsen, og før den
første DM-titel kom i hus tre år se-
nere havde han fået sit internationale
gennembrud med sejr i Vesterhavs-
turneringen i Esbjerg 1977. For dette
resultat tildelte Dansk Skak Journa-
listforening ham hæderen som den
første ‘Årets Danske Skakspiller’
foran bl.a. Bent Larsen, som det år
føjede endnu to store sejre til sin sam-
ling.

IM-titlen fik Jens Kristiansen i
1979 efter sejr i Multi-tabs turnerin-
gen i Gladsaxe, og da han samme år
også vandt sit første danmarksmes-
terskab blev han igen ‘Årets Danske
Skakspiller’.

Siden er det blevet til DM-titler
både i 1982 og 1995, hvor han for
tredje gang blev kåret som ‘Årets
Dansk Skakspiller’. Vd DM 2011 og
2012 var han suverænt landsholds-

klassens ældste deltager, men i de
runder, hvor konditionen tillod at
spille for fuld styrke, var han helt på
niveau med sine 30 år yngre mod-
standere. For det danske landshold
har han ydet en stor indsats med op
mod 100 partier og deltagelse i skak-
OL Buenos Aires 1978, Luzern 1982,
Saloniki 1984 og Novi Sad 1990.
Han har lavet radio-skak for Dan-
marks Radio, udgivet skakbøger og
skrevet skakspalter til Land og Folk.

Som efterlønner i en alder af 60
bliver han så verdensmester og får
endelig den stormestertitel, han ville
have fået langt tidligere, hvis han
havde satset på en karriere som pro-
fessionel skakspiller. Men hvorfor
blev en mand, der spøgefuldt titu-
lerer sig selv ‘skakmester’ og som
livet igennem har elsket skakspillet,
skolelærer i multisprogede klasser og
på Grønland i stedet for at vælge en
tilværelse som professionel skakspil-
ler? Svaret gav han til Skakbladet
som ung og nyudnævnt IM: - Jeg
kan godt lide at spille turneringer,
men vil ikke være rejsende i skak.
Jeg ville hurtigt brænde ud og miste
lysten til skak. Og det har jeg ikke
lyst til!’

Tag stilling viser glimt fra Jens
Kristiansens 45 år ved skakbrættet
og der er mere skakhistorie på:

www. skak.dk

Jens Kristiansen
Årets Skakspiller

Jens Kristiansen demonstrerer et af sine VM-partier ved den reception, DSU, KSU og hans

klub BMS fejrede ham med efter verdensmesterskabet for seniorer. Det er kun tredje

gang i historien, at en dansker har erobret en VM-titel i skak – før Jens Kristiansen kun

Jørn Sloth i k-skak 1980 og Curt Hansen i junior-skak 1985.

Foto: tr.
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1 IM Jens Kristiansen, Danmark (2429) 9 / 55
2 GM Anatoly Vaisser, Frankrig (2540) 8½ / 53½
3 GM Evgeny Sveshnikov, Letland (2507) 8½ / 53
4 GM Yuri S. Balashov, Rusland (2475) 7½ / 51
5 GM Nikolai Pushkov, Rusland (2404) 7½ / 47½
6 GM Mihai Suba, Rumænien (2418) 7½ / 47½
7 IM Aman. Kakageldyev, Turkmenistan (2375) 7½ / 46½
8 IM Leon Piasetski, Canada (2298) 7½ / 46
9 GM Vlastimil Jansa, Tjekkiet (2451) 7½ / 45½

10 GM Miso Cebalo, Kroatien (2403) 7½ / 45½
11 IM Alexander V. Filipenko, Rusland (2321) 7½ / 44½
12 GM Yrjo A. Rantanen, Finland (2348) 7 / 46
13 IM Craig W. Pritchett, Skotland (2348) 7 / 46
14 IM Mehrshad Sharif, Frankrig (2462) 7 / 45½
15 IM Vladimir Stepovoj, Rusland (2346) 7 / 45
16 IM Vladimir I. Karasev, Rusland (2376) 7 / 44½
17 Boris Gutkin, Israel (2289) 7 / 43
18 IM Nikolaos Skalkotas, Grækenland (2177) 7 / 40½
19 IM Vladimir V. Zhelnin, Rusland (2459) 6½ / 47½
20 GM Vladimir Okhotnik, Frankrig (2433) 6½ / 47
21 GM Gennadij Timoscenko, Slovakiet (2490) 6½ / 44½
22 FM Bent Sørensen, Danmark (2294) 6½ / 42
23 FM Nils-Åke Malmdin, Sverige (2296) 6½ / 40½
24 Tolegen Nukin, Kazakhstan (2203) 6½ / 40
25 Jens Kølbæk, Danmark (2273) 6½ / 40
26 IM Herman Van Riemsdijk, Brasilien (2388) 6½ / 39½
27 Nico Schouten, Holland (2227) 6½ / 39½
28 Anibal Gamboa, Venezuela (2174) 6½ / 39½
29 FM Philip M. Giulian, Skotland (2269) 6½ / 39
30 Matthias Kierzek, Tyskland (2172) 6½ / 39
31 Robert Beltz, Tyskland (2105) 6½ / 39
32 FM Peter Hohler, Schweiz (2218) 6½ / 38½
33 FM Stanislav Zhelesny, Rusland (2127) 6½ / 38
34 Christoph Frick, Tyskland (2264) 6½ / 37½
35 Marcio Netto Baeta, Brasilien (2066) 6½ / 35½
36 IM Arnold Zakharchenko, Ukraine (2194) 6½ / 35½
37 Jude Acers, USA (2214) 6 / 41½
38 FM Konstantin Kunz, Tyskland (2247) 6 / 38
39 Olegs Batakovs, Letland (2109) 6 / 37
40 Hans Dekan, Tyskland (2169) 6 / 36
41 IM Mikhail Archangelsky, Rusland (2197) 6 / 34
42 Mustafa Yuksel, Tyrkiet (2052) 6 / 33½
43 Alastair F. White, Skotland (2096) 5½ / 38
44 Gerhard Staub, Tyskland (2074) 5½ / 36½
45 FM Boris Gruzmann, Rusland (2323) 5½ / 36
46 Yaacov Meizlin, Israel (2122) 5½ / 36
47 Jacque Tsalicoglou, Sydafrika (–) 5½ / 35½
48 Atalyk Rakhimberdiyev, Kazakhstan (2133) 5½ / 35½
49 Yury Sokolov, Rusland (1947) 5½ / 35
50 FM Adrian Sasu-Ducsoara, Rumænien (2170) 5½ / 35
51 Poul Erik Nielsen, Danmark (2093) 5½ / 34½
52 FM Lazar Markovic, Bosnien-Herz. (2197) 5½ / 34½
53 Igor Sinelnikov, Rusland (2090) 5½ / 34

Ja, så er man sørme blevet verdensmester
for seniorer og i samme omgang fået tildelt
stormestertitlen, hvilket jo sådan set er lidt
ad omveje, men den gælder altså. Resulta-
tet er nok det mest markante og spektaku-
lære i min skakkarriere, alt inklusive. I hvert
fald har jeg aldrig oplevet så meget skak-
mæssigt virak omkring min person som i
de første par uger, efter jeg vendte hjem
med de fine titler i slutningen af november.

Senior-VM, dvs. VM for spillere over
60 er blevet spillet hvert år siden 1991, ofte
med op til og over 200 deltagere. Da der
også spilles senior-EM, senior-holdmester-

Af Jens Kristiansen

Jens Kristi

for seniore

VERDENS

Foto: Worldseniors2012.
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www. worldseniors2012.org

skaber, diverse nationale seniorturneringer
med videre, må man sige at seniorskakken
er en af de relativt større succeser i interna-
tional skak i nyere tid.

Mange danske skakseniorer har også i
en pæn årrække dyrket denne sport, og da
mange af dem er mine gode skakvenner,
har jeg fået mange beretninger om senior-
skakkens fortræffeligheder. Jeg nåede i
2012 selv frem til senioralderen og så da
også en smule frem til at komme på banen,
selv om jeg nu egentlig nok mente, det
kunne vente et par år. Men jeg er nu også
efterhånden blevet mere og mere glad for

ansen VM

er

SMESTER Mihail Kaloskambis, Grækenland (2032) 5½ / 33½ 54
Mihail Davydov, Tyskland (2034) 5½ / 33½ 55

F. de Andres Gonalons, Spanien (2072) 5½ / 32 56
Andre Zybura, Canada (1977) 5½ / 31½ 57

Lachlan Benson, Australien (2021) 5½ / 31 58
Ahmet Ismail Dogantug, Tyrkiet (2138) 5½ / 31 59

Slobodan Krstic, Australien (2004) 5½ / 30½ 60
Herbert Bornand, Schweiz (–) 5½ / 30 61

Johann Schwertel, Tyskland (2038) 5½ / 29 62
William G. Doubleday, Canada (2039) 5½ / 27½ 63

Pete Morriss, Irland (1982) 5 / 36 64
Damir Vrhovnik, Kroatien (2114) 5 / 35 65

Leonid Bondar, USA (2023) 5 / 31½ 66
Alexander Schneider, Tyskland (2031) 5 / 30½ 67

Boris Blaushtain, Israel (2092) 5 / 30 68
Guenter Andreas, Tyskland (1995) 5 / 28½ 69

Richard Voon, Australien (1949) 5 / 28½ 70
Alan P. Borwell, Skotland (2039) 5 / 27½ 71

Horst Neumann, Tyskland (1912) 5 / 25½ 72
Franz Prammer, Østrig (1859) 5 / 24 73

Vinko Urbanc, Slovakiet (1916) 5 / 23 74
Biket Zharokov, Kazakhstan (1934) 5 / 22 75

FM Giuseppe Valenti, Italien (2169) 4½ / 34½ 76
Mario Guaglianone, Italien (2017) 4½ / 27 77

Boris Belokopyt, Rusland (1962) 4½ / 27 78
Ian Finlay, Canada (1902) 4½ / 26½ 79

Simo Lujic, Serbien (1927) 4½ / 26 80
Emanuel Maman, Israel (1941) 4½ / 26 81

Gheiadi I. El, Libyen (2208) 4½ / 26 82
Bruno Filzmaier, Østrig (1903) 4½ / 25½ 83

Mark Choong, Singapore (1948) 4½ / 24½ 84
Mir Mahmood Alavi, Iran (1918) 4½ / 23½ 85

Eero Patola, Finland (1949) 4½ / 23 86
Mauro Barboza, Uruguay (2063) 4½ / 21 87

Werner Baumgarten, Tyskland (1981) 4 / 26 88
Diaz Rogelio Jose Bianco, Venezuela (–) 4 / 25½ 89

Joachim Haupt, Tyskland (1864) 4 / 23½ 90
Mark Rubinstein, Israel (1986) 4 / 23½ 91
Antti Pihlajamaki, Finland (1925) 4 / 23 92

Avraham Rave, Israel (1838) 4 / 21 93
Nigel Cooper, New Zealand (1753) 4 / 19½ 94

Andrew Fereday, Sydafrika (1915) 3½ / 21½ 95
Arnis Keze, Rusland (1718) 3½ / 21½ 96

Peter Nielsen, Danmark (1733) 3½ / 20 97
Frank Strohbusch, Tyskland (1864) 3½ / 19 98

Behrouz Rahmani, Iran (1727) 3½ / 17½ 99
Alexey Sevenyuk, Hviderusland (1921) 3½ / 17½ 100

Alexander Ferreira, Brasilien (1708) 3½ / 16½ 101
Martin Lachat, Schweiz (1675) 3½ / 15 102

Pierre Maheux, Canada (–) 3 / 18½ 103
Elhabib Hmooda, Libyen (–) 3 / 15 104

Werner Scholtyssek, Tyskland (1835) 1½ / 10½ 105
Toleugali Altykenov, Kazakhstan (1589) 1 / 2 106
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turneringer uden dobbeltrunder, net-
op som i seniorturneringerne.

Med støtte fra DSU
I år afvikledes verdensmesterskabet
fra den 12. til den 25. november i
den græske by Kamena Vourla, en
ferieby beliggende ca. 200 km nord
for Athen, altså på halvøen Attika,
kerneområdet i det klassiske, antikke
Grækenland blandt andet tæt på
Thermopylæ og Delphi.

Dansk skaks seniorskak-ansvar-
lige, Bent Sørensen, var tidligt ude
for at lokke mig til at deltage. Men et
første kik på betingelserne gjorde
mig yderst forbeholden. For at kunne
deltage skulle man også indkvartere
sig på et vist hotel, der også var spil-
lested. Og det hotel var altså temme-
lig dyrt, faktisk så dyrt, at de sam-
lede omkostninger ved deltagelse
ville løbe op i et beløb som en fattig
efterlønner som undertegnede slet
ikke kan overkomme.

Okay, turneringen havde særde-
les gode præmier, men jeg er trods
alt ikke så meget gambler, at jeg ville
risikere, at en halvkikset turnering
gjorde, at jeg ikke kunne betale næ-
ste husleje. Så faktisk meldte jeg i
første omgang fra til dette VM. Men
så fandt Bent og DSU ud af at be-
vilge et fornuftigt tilskud, og så turde
jeg godt alligevel. Tak for det – hå-
ber, I synes, pengene var givet godt
ud. Det hele kom nogenlunde på
plads lige før Larsens Nordjyske
Mindeturnering i oktober, og da den
jo var en næsten-seniorturnering, var
det en ganske passende træning.

Gode gamle skaknavne
Så kunne jeg jo kigge ned over del-
tagerlisten i det tilstundende VM og
gøre mig mine overvejelser om for-
beredelser og muligheder. Jeg var
efter Elo-tallene seedet som nr. 9,
hvilket vel ville sige, at jeg ikke på
nogen måde var favorit, men dog en
slags outsider, ikke mindst fordi jeg
ifølge sagens natur måtte være en af
de yngste i feltet. I toppen bemær-
kede jeg især de gode, gamle sovje-
tiske skaknavne, GM’erne Vaisser,
Sveshnikov, Timoschenko og Bala-

shov. Og så andre fine, gamle skak-
navne som GM Jansa, Suba og Ran-
tanen, og selvfølgelig den regerende
verdensmester, GM Okhotnik. Vais-
ser, Okhotnik og Suba har tidligere
vundet senior-VM, men jeg regnede
egentlig GM Sveshnikov som favo-
rit, både på grund af hans stadig
meget høje rating (2507) og så hans
forholdsvis unge alder (62).

Jeg bemærkede også turneringens
høje bundniveau. Lavest ratede hav-
de omkring 1600 og så var der fem
uratede, hvoraf i øvrigt flere viste sig
at spille vældig godt og kommer ind
på næste Elo-liste med ganske pæne
tal. Dette høje bundniveau regnede
jeg også med ville afspejles i selve
spillet, hvilket i grunden ikke er så
overraskende. Det er vel de færre-
ste, der begynder at spille turne-
ringsskak som 50-årige, for derefter
at kaste sig over seniorskakken.

Nej, langt de fleste af deltagerne
måtte påregnes at være gamle og
halvgamle drenge, der tidligere hav-
de spillet bedre og måske nu og da
stadig kunne nå fordums højder,
hvilket man så måtte være påpasse-
lig med ikke skete lige netop i ens
egne partier mod dem. Også af den
grund planlagde jeg hjemmefra at
anlægge mine partier skarpt, gå efter
initiativet og om ikke andet få parti-

erne ind i rodede og komplekse stil-
linger. Nå, som min stil nu engang
er, og vel altid har været, var dette
ikke noget, der krævede en større
omstilling.

Optimisme før start
Og hvilke forventninger drog jeg så
af sted med? Jo, jeg troede faktisk
ikke, det var umuligt, at jeg kunne
vinde, men jeg betragtede det dog
heller ikke som det mest sandsyn-
lige. Kunne jeg lave en god place-
ring, sådan i top 5-6, vinde en pæn
præmie til dækning af omkostnin-
gerne og dermed formentlig også
noget rating, ville jeg såmænd være
godt tilfreds. Med de mange titel-
holdere i feltet var der vel også en
pæn chance for at score en GM-
norm.

En mindre dansk delegation bestå-
ende af Bent Sørensen, Jens Kølbæk,
senior-DM Poul Erik Nielsen, Peter
Nielsen og undertegnede dukkede så
op i Kamena Vourla. Fra Sverige
kom kun Nils-Åke Malmdin, der til-
gæld også har været fast inventar i
disse turneringer i en årrække, fra
Finland Yrjo Rantanen og to andre,
men ingen fra Norge eller Island.

Som nævnt var turneringen dyr at
deltage i, hvilket også klart afspej-
lede sig i deltagerantallet, der kun

Foto: Worldseniors2012.

Energisk presspil skabte den nødvendige medvind – bl.a. i partiet mod Boris Gutkin,

Israel, i 4. runde, hvor Jens Kristiansen åbnede med et af sine gamle våben, den lukkede

sicilianer. På brættet ved siden af ses Nico Schouten, Holland, som endte på 6½ point.
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nåede 106 mod de tidligere års om-
kring 200. Man bemærkede også, at
værtslandet Grækenland kun stille-
de med en enkelt deltager foruden
gamle IM Skalkotas.

Runde 1 Svært nok...
Med de sorte kom jeg op imod en
hyggelig lille ældre herre med et
mistænkeligt russiskklingende navn,
Michail Davydov på 2034 i rating.
Det gik fint, altså til begynde med.
Han spillede ret slapt, og jeg byg-
gede en fin stilling op. Men da jeg
skulle til at åbne fronten med et frem-
stød i centrum, overså jeg nogle vig-
tige detaljer, og pludselig havde den
lille mand gang i noget farligt mod-
spil. Jeg røg ned med en kvalitet, men
fuskede mig lige netop til en remis
ved trækgentagelse. Pyyyha, ikke
ligefrem en ønskestart, men måske
en ret god advarsel om ikke at under-
vurdere disse gamle drenge.

Michael Davydov
Tyskland (2034)

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Kongefianchetto / B06

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Le3 a6

5. Dd2 Sd7 6. Sge2 b5 7. a3 Lb7 8. Sc1

c5 9. f3 cxd4 10. Lxd4 Sgf6 11. Sb3

0-0 12. Le2 Dc7 13. 0-0 Tad8 14. Tac1

e5 15. Le3 Sb6 16. De1 d5 17. exd5

Sfxd5 18. Sxd5
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18... Sxd5

18... Lxd5 19. Da5 Td6 20. Lc5 Tc6
21. Lxf8 Lxf8 22. Dd2 Le6 kostede
kvaliteten på en anden måde.
19. Lg5 f6 20. Ld2 Sb6 21. La5 Ld5

22. Df2 Tb8 23. Sc5 Da7 24. Lxb6 Dxb6
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25. Sd7 Dc6 26. Sxb8 Txb8 27. c3 Lh6

28. Tce1 Lb3 29. Ld1 Lc4 30. Le2 Lb3

31. Ld1 Lc4 32. Le2 Lb3 ½-½

Davydov spillede i øvrigt fint i tur-
neringen, scorede 50 procent og gik
pænt frem i rating. Vi blev vældig
gode venner og snakkede en del sam-
men. Det viste sig, at han boede i
Hannover og udgav digtsamlinger
på russisk, hele ni var det blevet til.
Som han sagde efter turneringen:
‘Jens, in Poesi bin ich Grossmeister,
wie du im Schach!’

Runde 2 Væk fra døren...
Spillesalen var ikke voldsomt stor,
faktisk kan man undre sig over, hvor-
dan arrangørerne ville have fået plads
til de normalt langt flere deltagere.
Døren gik lige ud til den græske
efterårsaften, der ikke er specielt
varm. Da der ikke var toiletter ved
spillelokalet, skulle man ud ad be-
meldte dør og skrå over en lille åben
plads for at finde egnede faciliteter
til at lette blæren – og det skal ældre
og midaldrende herrer jo en del.
Altså gik denne dør ret så ofte op
og i, medførende træk og kulde, især
til de brætter, der var placeret nær-
mest. Okay, efterhånden fandt man
ud af at sætte noget varme på, hvil-
ket dæmmede op for det værste. Det
tror og håber jeg da nok, for på det
tidspunkt havde jeg kæmpet mig op
på de øverste brætter, længst væk fra
døren.

Men under 2. runde var jeg alvor-
ligt nervøs for, at jeg skulle pådrage
mig en forkølelse. Heldigvis blev
partiet kort og fyndigt. Min modstan-
der var en af disse uratede, en syd-
afrikaner af græsk afstamning. Men

han klarede sig fint i turneringen og
får nu et pænt Elo-tal.

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Jacque Tsalicoglou
Sydafrika (–)

Løberspil / C24

1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. d3 c6 4. Sf3 d5 5.

Lb3 Ld6 6. exd5 Sxd5 7. 0-0 0-0 8. Te1

Sd7 9. Sc3

Her kunne der også alternativt spil-
les 9. Sbd2, f.eks. 9... Lc7 10. Se4
h6, og Hvid står noget mere aktivt.
9. Sxc3 10. bxc3 h6!?

Det er ikke sikkert, at dette er nød-
vendigt. Efter 10... Dc7 er springer-
udfaldet 11. Sg5 vist bare et slag i
klaveret efter 11... Sf6 fulgt af h6.
11. d4 Dc7

11... Df6 var bedre for at holde lidt
dækning af den svækkede kongefløj.
12. h3 Te8?

Og herefter bliver det rigtig svært
for Sort. Bedre var 12... exd4, men
efter 13. cxd4 Sf6 14. Dd3 er der
stadig problemer på kongefløjen.
Især truslen Lxh6! ligger i luften.
13. Dd3! Sf6? 14. dxe5! Lxe5
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15. Lxh6!
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Houdini-programmet fortæller her,
at 15. Txe5 fulgt af Lf4 også vinder.
Men det, jeg spiller, er det mest di-
rekte, og jeg skulle jo hurtigst mu-
ligt væk fra trækket, altså det fra
indgangsdørene.
15... Td8 16. De3 Sd5 17. Lxd5 Txd5

18. Sxe5 gxh6 19. c4 Td6 20. Dg3† Kf8

21. c5 a5 1-0

3. runde Rigtig russer...
Igen en russer – og repræsenterende
Rusland! IM Mikhail Archangelsky
på 2197 har som yngre været gan-
ske god, så pas nu på!

Mikhail Archangelsky
Rusland (2197)

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Hollandsk / A92

1. d4 f5 2. g3 Sf6 3. Lg2 e6 4. Sf3 Le7

5. 0-0 0-0 6. c4 Se4
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Denne spillemåde skulle i sin tid
være opfundet af Aljechin. Jeg har
haft den som specialvåben i snart
mange år, så en stor overraskelse kan
det ikke være, hvis man kigger lidt i
databaserne. I visse tilfælde, alt efter
hvad Hvid spiller, kommer spillet
alligevel ind i en Stonewall – og den
kender jeg som bekendt også ret
godt.
Som Hvid nu spiller, får vi rimeligt
usædvanlige stillingstyper, hen ad
vejen med en vis lighed med stil-
linger fra Tarrasch-forsvaret, dog
med Sorts bonde på f5. Det sidste
kan både være godt og skidt, sprin-
ger-e4 er da i hvert fald i en godt
cementeret stilling.
7. b3 Lf6 8. Lb2 c5 9. e3

En anden og måske bedre måde at
spille det på er 9. Dc2 cxd4 10. Sxd4
Sc6 11. Td1 d5 12. e3 Ld7 osv. Sort
står efter min smag ganske fornuf-
tigt.
9... Sc6 10. De2 cxd4 11. Sxd4 d5 12.

cxd5 exd5 13. Sd2

Hvid kan ikke holde feltet d4 til en
officer, men 13. Sxc6 bxc6 14. Lxf6
Dxf6 giver også Sort et fint aktivt
spil. Mærkeligt nok er det allerede
Sort, der presser. Kan ske det var 10.
De2!?, der var forkert.
13... Sxd4 14. Lxd4 Lxd4 15. exd4 Db6

16. Dd3
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Hvids stilling ser måske umiddelbart
ganske tilforladelig ud, men det er
faktisk ham, der nu har visse proble-
mer at løse. Måske var det simple
16. Sxe4 fxe4 bedst, men her må
Hvid også indstille sig på et præcist
forsvar nogle træk endnu.
16... Ld7! 17. Tfc1 Tae8 18. Sf3

Bedre var nok det grimme 18. a4.
Jeg havde tænkt mig at spille 18...
Dh6!? med fortsat pres på Hvid. Det
kan selvfølgelig tænkes han kan kla-
re den med det endnu grimmere f4!?.
18... f4! 19. Dc2 Lg4!

Og så er han vist allerede færdig. Der
er for mange skud, både i f-linjen og
på d4-bonden.
20. Dc7 fxg3 21. Dxb6 gxf2† 22. Kh1

axb6 23. Se5 Le2 24. Sd7 Tf5 25. Sxb6

Sd2 26. Lxd5† Txd5 27. Sxd5 Lf3 mat!

0-1

4. runde Ujævn gevinst...
Endnu en modstander med en skak-
fortid i Sovjetunionen – dem var der
i det hele taget mange af i turnerin-
gen. Ham her boede nu i Israel, havde

2289, og der var i databasen blandt
andet partier af ham fra ukrainske
mesterskaber langt tilbage.

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Boris Gutkin
Israel (2289)

Siciliansk / B20

1. e4 c5 2. d3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7

5. f4 d6 6. Sf3 e6 7. 0-0 Sge7 8. c3

0-0

Den lukkede sicilianer, som jeg el-
lers har lidt en del nederlag med i det
seneste år. Ja, jeg er endda nærmest
offentligt blevet kritiseret for at spille
den. Men en stædig rad er man jo,
og det har man vel trods alt lov til
som senior. Den her udgave af den
lukkede sicilianer kaldes også for
‘The Big Clamp’, noget i retning af
‘den store skruetvinge’, vel sagtens
på grund af Hvids meget bredt an-
lagte åbningsstrategi.
9. Le3 Tb8

Her er 9... b6 nok mere nøjagtigt.
Det spillede Arne Mathiassen i hvert
fald mod mig i ligaen og vandt. Visse
reparationer er dog foretaget siden
da.
10. Lf2 b6 11. d4 La6 12. Te1 Tc8 13.

Sa3!?

Sort har rodet lidt rundt i det, tabt et
træk og er kommet lidt bagud, uden
dog at der er sket katastrofer endnu.
En anden og måske bedre idé for
Hvid var her 13. Da4 Lb7 14. dxc5
bxc5 15. Sbd2 eller måske Sa3. Hvid
får en del spil i d-linjen og kan mu-
ligvis begynde at tænke på at lirke
majoriteten på dronningfløjen frem-
ad. Nu ændrer Sort strukturen til
noget mere lukket a la fransk åbning.
Havde han ladet stillingen svæve,
ville jeg nok have fortsat med Da4
fulgt af dxc5 og Tad1.
13... cxd4 14. cxd4 d5 15. e5 Dd7 16.

Sc2 Sa5 17. g4 Db5

Sort går efter dronningafbytning,
men selv herefter har Hvid gode
chancer på kongefløjen, selvfølge-
lig i forbindelse med f4-f5 efter for-
nøden forberedelse. Sorts stilling er
som sådan okay, men jeg vil altså
alligevel helst have Hvid. Der er li-

... VM FOR SENIORER
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gesom flere landminer for Sort, han
skal udenom.
18. b3 Dd3 19. Sb4 Dxd1 20. Taxd1

Lb5 21. Lh4 Tfe8

Efter 21... Sec6 22. Sxc6 Sxc6 23.
f5 har Hvid også gang i sit spil. Men
nu må Hvid afgive løberparret for at
komme videre.
22. Lxe7 Txe7 23. f5
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23... Tec7?

Min modstander var efter partiet
meget utilfreds med dette og mente
vist, at han nærmest havde stået bedst
efter 23... Lf8!? Dog, dog – efter 24.

fxe6 fxe6 25. Sg5 Tee8 26. Sd3 sy-
nes jeg, Hvids stilling er ganske
spændende, lad os bare sige ‘chan-
cerig’. Måske kunne man endda have
smidt lidt ekstra kul på med offeret
26. Sxd5!?
24. fxe6 fxe6 25. Sg5 Lf8 26. Sxe6!?

Meget fristende, ikke mindst da min
modstander var en smule i tidnød.
Bedre var dog sikkert det mere cool
26. Sd3!
26... Lxb4 27. Sxc7 Txc7 28. Lxd5† Kg7

29. Te3?

Det her kunne have kostet gevinsten.
Klart bedre var 29. Te4, hvor Hvid
holder sammen på de uvurderlige
fribønder i centrum. Jeg havde for-
ladt mig på det tilsyneladende stærke
30. a4, men der var altså mere end en
flue i suppen.
29... Td7 30. a4 Lc6?

Ups! Heromkring opdagede jeg, at
han havde 30... Txd5 31. axb5 Lc5!,
og så har jeg højest remis efter 32.
Kg2 Txd4 33. Txd4 Lxd4 34. Td3
Lxe5 35. Td7† osv. Nå, man har vel
lov at have lidt medvind nu og da.

31. Lxc6 Sxc6 32. e6 Td5 33. Kg2 Le7

34. Te4
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Så er stillingen med de stærke, sam-
lede fribønder stabiliseret, og jeg tror,
Hvid vinder sådan noget ved stille
og roligt at forstærke stillingen. Sort
brød i hvert fald ret hurtigt sammen.
34... Lf6 35. Tc1 Se7 36. Tc7 a5 37.

Tb7 Td6 38. Td7 Td5 39. Kf3 g5 40. Tb7

Td6 41. Ke3 Kg6 42. Kd3 h5 43. h3

hxg4 44. hxg4 Tc6 45. Td7 1-0

Ikke nogen helt overbevisende sejr,
men sådanne partier hører som regel
også med i kølvandet på den frem-
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Den danske VM-

delegation, som fik

en verdensmester –

fra venstre Poul Erik

Nielsen, Jens Kølbæk,

Jens Kristiansen,

Bent Sørensen og

Peter Nielsen.

Selv om der var

swimmingpool var

Senior-VM ingen

badeferie, og mod de

11 modstandere var

Jens Kristiansens

9 point den score,

Elo-systemet ville

forvente af en god

stormester på hele

2654 i rating.

VM-sejren udløser da

også FIDE's titel som

stormester.

Foto:

Jens Kølbæk.
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fart, der kommer af medvinden, en
turneringsvinder nødvendigvis må
have.

5. runde Sveshnikov live...
Så var jeg oppe på topbrætterne, og
nu var det så alvor! Sort mod GM
Evgeny Sveshnikov, et kendt skak-
navn fra Sovjet-tiden. Han var al-
drig i den øverste top, men deltog
mange gange i Sovjet-mesterskabet,
og alene at kunne kvalificere sig til
dette var et kvalitetsstempel. Og så
er det jo ham med ‘Sveshnikov-
varianten’, ikke sandt? Han har alle
dage haft et meget snævert, men dybt
gennemarbejdet åbningsrepertoire.
Af samme grund husker jeg nogle af
de andre sovjetiske mestre betegne
ham som ‘Den etbenede skakspiller’.
Også Sveshnikov er russer, men i dag
repræsenterer han Letland, på hvis
OL-hold han mange har været med.

Jeg besluttede mig for at give ham
en af mine reserveåbninger, Alje-
chins forsvar.

Evgeny Sveshnikov
Letland (2507)

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Aljechins forsvar / B22

1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. c4 Sb6 4. c5

Denne såkaldte ‘Jagt-variant’ har
Sveshnikov stort set altid spillet mod
Aljechhins forsvar – og det vil selv-
følgelig sige i rigtig mange år. Sær-
lig farlig er den nu ikke for Sort, hvis
han er lidt inde i sagerne. Men des-
værre havde jeg overset noget i mine
forberedelser.
4... Sd5 5. Sc3 e6 6. d4 d6 7. cxd6 cxd6

8. Sf3 Sxc3 9. bxc3 Dc7 10. Db3!?

Og her er og var 10. Ld2 det mest
spillede, hvorefter Sort får udmær-
ket spil efter 10... Sd7. Ups! Det vi-
ste sig faktisk, at Sveshnikov for
nylig havde vundet et fint angrebs-
parti med trækket 10. Db3!? mod den
stærke franske GM’er Degraeve, og
det havde jeg slet ikke bemærket i
forberedelsesarbejdet ved PC’en.
Regulært sjusk! Skal aldrig gentage
sig...
10... Sc6 11. Lf4 d5!?

Om nu 11... dxe5 har Hvid det spæn-
dende træk 12. Lxe5!?, som da netop
også blev spillet af Sveshnikov i
bemeldte parti. Man forstår vel, at
jeg var jeg noget overrasket og for-
tumlet over udviklingen og ikke
skulle nyde noget af disse varianter.
Ved nærmere granskning efter par-
tiet er jeg dog kommet frem til, at
Sort klarer sig fint efter 12... Sxe5
13. Sxe5 Ld6 14. Lb5† Ke7 eller
14... Kf8. Som omstændighederne
var, valgte jeg i stedet at lukke stil-
lingen af, selv om det ikke er hver-
dagskost for mig at spille dens slags
stive fransk-lignende stillinger som
nu opstår. Det er dog ikke svært at
spotte, at Sort står solidt og kan på-
regne et vist spil på dronningfløjen
og i c-linjen.
12. Ld3 Ld7 13. 0-0 h6 14. a4 Sa5 15.

Dc2 Le7 16. Tfc1 Sc4 17. Sd2 Sxd2 18.

Dxd2
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18... Lc6!

Et godt profylaktisk træk, rettet mod
Hvids åbenlyst planlagte c3-c4.
Sveshnikov betegnede det efter par-
tiet som ‘only move’, og det skal nok
passe.
19. De2

Sveshnikov mente efter partiet, at
han her burde have satset mere med
det skarpe 19. c4!?, men efter 19...
dxc4 20. Txc4 Dd7 21. Tac1 osv. er
Sorts stilling solid og ikke sådan at
vælte.
19... Dd7 20. Le3 a6 21. Lc2 b5!

Og nu er det så småt Sort, der be-
gynder at spille. I det følgende hol-
der parterne lige netop hinanden
stangen med diverse hug og para-
der.

22. Dg4 g6 23. h4 h5 24. Dg3 bxa4 25.

Lg5 Lxg5 26. Dxg5 De7 27. Lxa4 Lxa4

28. Txa4 Dxg5 29. hxg5 ½-½

Udmærket. Jeg var nu fremme på en
delt andenplads efter GM Vaisser og
GM Balashov.

6. runde Effektivt pres...
Igen... en russer, denne gang fra
Rusland. En IM’er med et flot Elo-
tal på 2469. Men, helt ærligt, jeg
synes ikke hans spil levede op til
dette.

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Vladimir Zhelnin
Rusland (2459)

Jugoslavisk / B07

1. d4 d6 2. e4 Sf6 3. Sc3 g6 4. Le3 Lg7

5. Dd2 Sg4?!

Nå? Sådan spiller man altså sjældent
i vore dage. Springerudfaldet betrag-
tes som ikke bare harmløst, men deci-
deret tidsspilde for Sort.
6. Lg5 h6 7. Lh4 c6 8. h3 Sf6 9. Sf3 d5

Tjae, hvad skulle han ellers gøre?
Hvid var allerede klar til yderligere
fremstød med e-bonden.
10. Ld3

Nu giver 10. e5 Se4! dog ikke rigtig
noget.
10... dxe4 11. Sxe4 Sxe4 12. Lxe4 Sd7

13. 0-0 Sf6 14. Ld3

Der er opstået en temmelig udbredt
stillingstype, bl.a. kendt fra åbnin-
ger som Caro-Kann og Aljechins
forsvar. Hvid har en klassisk fordel i
terrænovervægten, men det vejer
ikke så tungt. Værre for Sort er svæk-
kelserne på hans kongefløj. At dette
problem kan løses så radikalt, som
det han prøver, er dog tvivlsomt.
Faktisk bliver temaet nu i resten af
partiet Sorts svækkede kongefløj.
14... g5!? 15. Lg3 Sh5 16. Le5 Lxe5

17. Sxe5 Sf4 18. Lc4 Le6 19. Lxe6 Sxe6

20. c3

Bedre er her måske 20. Tad1, men
jeg havde allerede her øje på mulig-
heder for Hvids dronning fra c2 og
op ad den lange, hvide diagonal.
20... Dd5 21. Dc2 Sf4 22. f3 f6 23. Sg6

... VM FOR SENIORER
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Sxg6 24. Dxg6† Df7 25. Df5 Dd5 26.

Dg6† Df7 27. De4 Dd5 28. De3 Kf7
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Mærkværdigvis bedømmer mit
skakspillende PC-program denne
stilling som værende i nogenlunde
balance. Efter min faste overbevis-
ning er Hvid i klar fordel, i og med
at han i mange træk fremover kan
komme med lumske trusler mod
Sorts kongestilling. Okay, det kan
da godt være, at Houdini eller Rybka
ville være i stand til at forsvare Sorts
stilling, men jeg tvivler på, at ret
mange mennesker andre end de bedst
spillende ville kunne klare det.
29. Tae1 Tae8 30. b3 a6 31. f4 gxf4?

Måske er 31... Thg8 et bedre forsvar.
Men Hvid kan så med f.eks. 32. De2
begynde at drible dronningen ind på
kongefløjen.
32. Txf4 h5 33. c4 Dd6 34. Df3 Td8 35.

Kh1 Td7 36. Th4 Kf8 37. Tee4 Tg8

Og så falder h-bonden. At jeg ikke
vinder det her hurtigere, er i grun-
den lidt sjusket. En smule tidnød var
der dog, men for begge parter.
38. Dxh5 e5 39. Df5 Tdg7
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40. c5?

Forlænger pinen for Sort. Helt afgø-
rende var det i grunden ret oplagte
40. Th6! Men Sort kan selvfølgelig
ikke i længden forsvare sig med sin
ødelagte kongestilling, ud over at
han er en bonde nede.
40... Dd8 41. Th6 Tf7 42. Tg4 Txg4 43.

Dxg4 Dxd4 44. Dc8† Ke7 45. Dxb7†

Dd7 46. Dxa6 e4 47. Th4 Dd5 48. De2

f5 49. De3 De5 50. Df4 Dxc5 51. Th6

Dd4?

51... Kd7 var et sejere forsvar, nu
går Sort mat.
52. Dc7† Kf8 53. Dc8† Ke7 54. Te6

mat! 1-0

Vaisser og Balashov spillede – som
ventet af de fleste – remis. Og nu
var jeg så fremme på en delt første-
plads sammen med bemeldte herrer
plus Sveshnikov og regerende VM
Okhotnik.

7. runde Sort mod Balashov...
Dette var nok et af to afgørende par-
tier i mit felttog mod VM-titlen. GM
Balashov er formentlig den spiller i
feltet, der på et tidspunkt, godt nok
for en del år siden, har været stær-
kest. Han var i 70’erne og starten af
80-erne næsten af verdensklasse.
Spillede på det sovjetiske OL-hold,
deltog i interzoneturneringer og
mange gange i Sovjet-mesterskabet,
uden dog at vinde. Han var også i
sin tid en af Karpovs mange trænere

og sekundanter. En sådan mand kan
selvfølgelig en hulens masse skak,
og selv om han nu langtfra har for-
dums styrke, ved man jo aldrig, om
han lige netop i denne dags parti vil
folde de gamle tigerkløer ud.

Jeg lagde den overordnede stra-
tegi for partiet, at jeg ville have ham
ind i et indviklet, komplekst midt-
spil og så måtte vi så se, hvad han
kunne holde til. Og jo, det lykkedes
til punkt og prikke – han holdt ikke!

Yuri Balashov
Rusland (2475)

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Hollandsk stonewall / A90

1. d4 f5 2. g3 Sf6 3. Lg2 e6 4. Sf3 d5 5.

0-0 Ld6

Den hollandske Stonewall, men altså
ikke med 5... Le7 som jeg ellers spil-
lede i mine første år med varianten,
ca. fra 1978 og frem, hvilket man
blandt andet kan læse om i en artikel
i Skakbladet fra 1979. Det var Bent
Larsen, der senere gjorde mig op-
mærksom på, at man sagtens kan
spille Ld6, og det gjorde jeg så. Se-
nere kom prominente navne som
Jusupov, Agdestein, Short og Kram-
nik ind på det samme. Nordmæn-
dene Ivar Bern og Sverre Johnsen
udgav for få år siden en åbningsbog
om hollandsk, hvor repertoiret er
bygget op om dette Ld6, som Bern
også anvendte, da han for år tilbage
vandt VM i k-skak. Det skal næv-
nes, at landstræner Jacob Aagaard
også for en ti år siden har begået en
udmærket bog om Stonewall, og
mest om den moderne udgave med
Ld6.
6. c4 c6 7. b3

I rigtig gamle åbningsbøger kan man
læse, at Ld6 ikke var så godt pga. 7.
Lf4. Efter 7... Lxf4 8. gxf4 har Sort
godt nok en optisk set dårlig løber.
Ved nærmere granskning ser man
dog, at den kommer i spil, enten via
b6 og Lb7 eller via den typiske ma-
nøvre Ld7-e8-h5 osv.. Desuden er
Hvids bondestilling på kongefløjen
en smule svækket, og Sort vil på sigt
få modspil med oprulningen g7-g5,
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Evgeny Sveshnikov – opfinderen af

‘Sveshnikov-varianten’ efter 1. e4 c5 2. Sf3

Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e5.
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behørigt forberedt. Disse væsentlige
momenter, var Bent den første der
gjorde mig opmærksom på, andre
kom så på det samme. Jeg spurgte
engang Bent om, hvorfor han så ikke
spillede Stonewall noget mere? Svar:
‘Jo, Jens – ser du, nogle gange er det
alt for svært at vinde med den...’
Sandt nok, men i det her parti ville
jeg jo ikke være specielt utilfreds
med remis.
7... De7 8. Sc3!?

Et træk der ikke behandles meget hos
Bern, Johnsen og Aagaard. Derimod
tages 8. Se5 og 8. Lb2 under grun-
dig behandling, og disse træk spilles
da også i langt de fleste mesterpartier
med varianten. Balashovs træk har
dog også sine pointer, primært ma-
nøvren Sc3-e2-f4 og så eventuelt
videre til d3 med stærk kontrol over
de sorte felter. En god idé, men den
tager altså lidt tid.
8... 0-0 9. e3 Sbd7 10. Se2 b6 11. Lb2

La6!?

I lyset af det følgende er jeg nu lidt
skeptisk over for dette træk. Næste
gang, hvis der bliver en sådan, spil-
ler jeg nok 11... a5.
12. Tc1 Tac8 13. Sf4 Se4 14. Se5
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14... Lxe5

Uha! Det var jeg ikke så glad for. En
rigtig Stonewall-spiller bryder sig
ikke om at afbytte den sortfeltede
løber for en springer, der bliver alt
for mange svækkede sorte felter i ens
lejr, som modstanderen derefter kan
boltre sig på. Men alternativet var
14... Sxe5 15. dxe5 Lc5 16. a3! og
her ser man klart, hvor smart det ville
have været at have a7-a5 med. Dog,
det kan godt være, at Sort klarer sig
i forviklingerne efter 16... dxc4!?

Men Hvid har som nævnt tabt træk
med sine kringlede manøvrer, tid
som Sort kan udnytte i det følgende
initiativ, der synes at opveje de posi-
tionelle indrømmelser.
15. dxe5 Tfd8 16. Dc2 b5! 17. cxd5

cxd5 18. De2 Sdc5 19. b4 Sa4 20. Ld4

Tc4 21. Sd3 Tdc8 22. f3 Sec3 23. Dd2

T8c6

En herlig forviklet for ikke at sige
‘sammenviklet’ stilling har vi fået,
netop sådan som det, jeg tilstræbte i
partianlægget. Sort opstilling på
dronningfløjen ser imponerende ud,
om lidt har jeg endda også dronnin-
gen i c-linjen, og så truer forskellige
løft af Sc3. Men lidt tyndt er det med
forsvarere af Sorts kongefløj. Hvids
plan må derfor være at spille dér,
formentlig gennem et velforberedt
g3-g4 og linjeåbning. Jeg regnede
dog nok med, at jeg lige kunne få
den fjerne La6 med over via c8-d7-
e8 osv.. Men noget rod er det. Ba-
lashov tænkte åbenbart også i disse
baner, altså efter fremstødet g3-g4.
Desværre for ham kiksede han fatalt
i den tekniske udførelse.
24. h4

Det skal nævnes, at Hvid kan vinde
en kvalitet med 24. Tfe1 Dc7 25. Lf1
fulgt af Sc5. Men Sort ofrer glad og
frejdigt på c5 og får et mægtigt spil,
uanset hvad min computer fortæller
mig, basta!
24... Dc7 25. Kh2 Lc8 26. a3 h6 27.

Lh3??
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Uhadada! I trækkene inden sad jeg
og regnede på forskellige aftræk med
Sc3, men kunne ikke rigtig få det til
at fungere, regnede med at jeg i hvert
fald også skulle have a7-a6 med
først. Men nu er det jo en ren upper-
cut!
27... Sb1! 28. De1

28. Txb1 Tc2 er selvfølgelig også
helt væk.
28... Txc1 29. Sxc1 Tc2† 30. Se2 Sxa3

Sort rydder dronningfløjen med vi-
dere. Hvid er helt færdig.
31. Tf2 Sc4 32. Lg2 Sxe5 33. Sf4 Txf2

34. Dxf2 Sc6 35. e4 Dd6 36. e5 Dxb4

0-1

Da de andre omkring mig stort set
alle spillede remis, gik jeg hermed
alene i spidsen. Og dér blev jeg så,
dog ikke uden at komme farligt nær
afgrunden.

Dagen efter 7. runde var fridag. Med
Malmdin som chauffør i en lånt bil

... VM FOR SENIORER

Anatoly Vaisser, verdensmester 2010.

Jens Kristiansens modstander i 9. runde.

Vladimir Okhotnik, verdensmester 2011.

Jens Kristiansens modstander i 8. runde.

Foto: Calle Erlandsson.Foto: Worldseniors2012.
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ladende har fået åbningens popula-
ritet til falme betragteligt. Man får
nu en stillingstype kendt fra Caro-
Kann med tidligt Sf6 fulgt af Sxf6
og så gxf6 – også noget vi danskere,
de lidt ældre af os i hvert fald, ken-
der til fra Larsens partier. Stakkels
Okhotnik, hans åbningsvalg var mil-
dest talt ikke vel gennemtænkt.
7... Dd8 8. Sxf6† gxf6 9. Le2

Stillingen er nu kendt fra Caro-Kann,
bortset fra at Hvid har trækket Ld2
ekstra. Godt eller skidt? Jeg mener
det muligvis er godt, hvis Sort
rokerer langt, så kan der spilles c4
og Tc1 med masser af spil mod hans
kongestilling. Man kan i øvrigt un-
dre sig over, hvorfor han ikke spil-
lede 7... Dc7, men måske brød han
sig ikke om 8. g3!? fulgt af et senere
Lf4.
9... e6 10. 0-0 Ld6 11. Te1 Sd7 12. c4

0-0!?
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Men hvad er dette? Kan man virke-
lig spille sådan? Svaret er, at det kan
man sikkert ikke, sådan set bare på
grund af det, Hvid spiller nu, og som
i grunden er ret oplagt. Sort burde
følge de kendte skemaer i varianten
med 12... Dc7.
13. d5! cxd5 14. cxd5 e5

Uha! Sikke huller han nu får ovre på
kongefløjen. Men 14... exd5 15. Lh6
var ikke meget bedre.
15. Sh4 Lg6 16. Lg4 Te8 17. Sf5 Lf8

Hvad der mest undrer mig, er at min
modstander efter partiet hårdnakket
prøvede at forsvare Sorts stilling her
med sit: ‘You had NOTHING!’
Efter min opfattelse står Hvid nær-
mest til gevinst.
18. Df3 e4!?

�
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kørte vi – Poul Erik Nielsen, Jens
Kølbæk, Bent Sørensen og under-
tegnede – en tur til Delphi. Oraklet i
Apollon-templet var dog ikke til at
få i tale, så jeg måtte selv tage bestik
af de resterende runder. Nå, egentlig
tænkte jeg slet ikke i VM-baner
endnu, alt kunne stadig ske. Men
ganske godt tilfreds med min ind-
sats var jeg da.

8. runde Verdensmesteren...
Og så var det Hvid mod den rege-
rende senior-VM, GM Okhotnik,
tidligere Sovjetunionen, nu Frank-
rig. Det var vist temmelig sensatio-
nelt, at han vandt i 2011, sådan lige
netop på korrektion.

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Vladimir Okhotnik
Frankrig (2433)

Skandinavisk / B01

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Sc3 Da5

Nå, den havde jeg ikke – altså i data-
baserne – set ham spille før og var
altså overhovedet ikke forberedt på
åbningen. Men vi modne danske
spillere, der kender til Larsens par-
tier og Niels Jørgen Fries Nielsens
bog, er grundlæggende godt bekendt
med finurlighederne i skandinavisk.
Noget andet er så mysterierne i det
moderne 3... Dd6!? Godt han ikke
spillede det.
4. d4 Sf6 5. Sf3 Lf5 6. Ld2 c6 7. Se4

Det mest foretrukne i forholdsvis
moderne mesterpartier med Da5-
skandinavisk, og et træk der tilsyne-

Og hvad er nu dette? Desperation?
Jeg havde regnet med noget i ret-
ning af 18... Sb6 19. d6! Lxd6 20.
Tad1, og jeg kan altså ikke rigtig se,
hvordan Sort skal kunne forsvare sig.
19. Txe4 Txe4 20. Dxe4 Sb6 21. d6 Lxd6

22. Lc3 h5?
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Sort falder helt sammen og tillader
nogle smukke om end enkle kombi-
nationer. Ohhh, jeg havde det godt
her!
23. Lxh5! Le5

23... Lxh5 24. Dh4 går jo heller ikke.
24. Lxe5 Lxh5 25. Dh4 fxe5 26. Dxh5

Df6 27. Td1 Tc8 28. h3 Tc6 29. Td3

Som påpeget af flere vinder 29. Dg4†
Kh7 30. Td8! hurtigere og smukkere.
Undskyld til publikum, men jeg
skulle bare vinde.
29... Te6 30. Dg4† Kf8 31. Db4† Ke8

32. Sd6† Txd6 33. Dxd6 Dxd6 34. Txd6

Ke7 35. Txb6 1-0

Og hermed var førstepladsen holdt.
Okay, jeg må indrømme, at jeg efter
dette parti tænkte: ‘Hvis Okhotnik
kan blive verdensmester, så kan jeg
vel også?’ Men forfølgerne, nu pri-
mært Vaisser og Sveshnikov blev
også ved med at vinde og var kun et
halvt point efter. Det var ret oplagt,
at 9. runde ville blive temmelig af-
gørende.

9. runde På vippen...
GM Anatoly Vaisser, 63 år og se-
nior-VM i 2010, var med 2540 tur-
neringens klare ratingfavorit. Også
han har en sovjetisk baggrund med
mange år som lærer ved universite-
tet i Novosibirsk. Dette arbejde
bremsede ham dog ikke i at kvalifi-
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Kvinderækken ... havde 22 del-

tagere fordelt på kun seks lande:

Rusland 12, Georgien 3, Tyskland

3, Kazakhstan 2, Makedonien 1, Uz-

bekistan 1. Vinderscoren var mere

beskeden end i åben række, og kor-

rektion afgjorde top-placeringerne:

1. WGM Galina N. Strutinskaya, Rus-

land (2325) 7½ / 44½, 2. WGM Ta-

mar Khmiadashvili, Georgien (2115)

7½ / 43½, 3. WGM Elena Fatalibe-

kova, Rusland (2266) 7½ / 44.
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cere sig til GM-titlen i 1985. Efter
Sovjetunionens kollaps flyttede han
til Frankrig, som han har repræsen-
teret ved adskillige skak-OL.

Anatoly Vaisser
Frankrig (2540)

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Gammelindisk / A53

1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 Sbd7

Altså ingen hollænder i dag, og med
velberåd hu. Vaisser spiller normalt
meget langsomt og positionelt, men
mod min reserveåbning kongeindisk
spiller han konsekvent den vilde
‘Firbonde-variant’, altså med med
både c4, d4, e4 og f4 frem med det
samme. Og han er vist nok en af
planetens største eksperter i denne
jungle af mystiske og skarpe varian-
ter. Men går man til kongeindisk via
gammelindisk som her, kommer
man uden om junglen, og han spiller
igen rimelig langsomt og uambitiøst.
Jeg havde dog bemærket via data-
baserne, at en del andre havde brugt
samme trick imod ham.
4. e4 e5 5. d5 g6 6. Lg5 Lg7 7. f3 h6 8.

Le3 Sh5!

Ad omveje har vi fået en stilling, der
mest ligner noget der er opstået via
Sämisch-varianten. Men Sort har
altså h6 med, hvilket både kan være
godt og skidt. Vigtigt er dog det tid-
lige Sh5!, der gør Hvids normale
udvikling med Ld3 betænkelig på
grund af Sf4!
9. Sge2 f5 10. Dd2 Dh4† 11. Lf2 De7

12. Sg3 Sdf6 13. Sxh5 Sxh5 14. 0-0-0

0-0 15. Kb1 a6

Sort har fået en ganske fornuftig
udgave af kongeindisk. Hvis Hvid
skal gøre noget, må det blive på
dronningfløjen. Men man spiller jo
ikke lige alle bønderne frem på den
fløj, hvor ens konge står. Men, ind-
rømmet, det følgende havde jeg un-
dervurderet.
16. c5! Sf6

16... dxc5 17. d6! er ret godt for Hvid.
Nix! Sådan noget spil skal han ikke
have. Hellere mudre vandene med
chancer for kontraspil.
17. cxd6 cxd6 18. Ld3 b5 19. Le3
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19... b4!?

Tjae, sidder nu et par uger efter og
spekulerer over, hvad der i grunden
gik af mig. Et roligt træk som 19...
Kh7 var vist okay. Men jeg tænkte
vistnok, at jeg for enhver pris skulle
have noget aktivt spil, hvilket mit
skarpe 19... b4!? da også giver. Og
nu gik det så godt her, så på en måde
var det vel det rigtige valg. Men
turneringssituationen taget i betragt-
ning var det ret beset en lidt for kraf-
tig gambling. Det skal dog med, at
Vaisser allerede her havde brugt tem-
melig meget betænkningstid, lige-
som jeg havde – og han var tydelig-
vis også gearet meget op på grund af
partiets vigtighed.
20. Sa4 fxe4 21. Lxe4 Sxe4 22. fxe4

Tb8

Her havde jeg faktisk forudset vari-
anten 22... Dh4!? 23. Dxb4 a5 24.
Dc4 La6 25. Dc2 Tfc8 26. Sc3 a4,
hvorefter Sort har masser af spil for
bonden. Men jeg troede, at det, jeg
spillede, var lige så godt – og det er
det måske også.
23. Sb6 Dh4 24. Dd3 Lf6?

Men dette er helt galt. Sort kan ikke

tåle, at Hvid trænger ind i c-linjen.
Et stærkt træk var 24... a5! med ideen
25. Tc1 La6!, og Sort er fint med.
Som man kan se af varianten i for-
rige kommentar, var jeg under par-
tiet inde på sådanne ideer. Hvorfor
jeg så pludselig vaklede i troen, kan
jeg ikke forklare. Gummiarm?
25. Tc1! Lg5 26. Tc6 a5 27. Lxg5 Dxg5

28. Dg3 Lg4 29. Txd6 Tf4
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30. h4??

Ups! Sort er her faktisk helt færdig
efter 30. Sd7! Efter det spillede 30.
h4?? er Sort derimod helt med igen.
Ja, så små marginaler kan afgøre et
senior-VM. I analyserne efter par-
tiet virkede det dog, som om at
Vaisser efter 25. Tc1! stadig ikke helt
havde fattet, hvor godt han stod. Og
en sådan manglende tro på egen stil-
ling kan nogle gange blokere for
opdagelsen af dræbertrækkene. Og
selv en gammel sovjetisk GM’er kan
vel få gummiarm.
30... Dh5 31. Tc6 Txe4 32. d6 Td4 33.

Thc1 Df5† 34. Ka1 Df6 35. Sc4 Ld7

Nu havde vi efterhånden ikke meget
betænkningstid frem til træk 40. Stil-

... VM FOR SENIORER
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10. runde.



�

2013 /1/17 17

lingen er blevet temmelig kaotisk,
så publikum må tilgive diverse kiks
fra fra spillerne. Her var f.eks. 35...
Tb5! nok bedre.
36. Dxe5 Tf8 37. Dxf6 Txf6 38. Tc7 Le6

39. Sxa5 Txd6 40. T7c6 Txc6

Pyyyha! Træk 40 nået, og det her
må være remis. Hvid har godt nok
en bonde, men Sorts langbenede lø-
ber i samarbejde med tårnet sikrer
en fribonde på kongefløjen. Og det
er nok.
41. Sxc6 b3 42. Sd4 Ld5 43. Sxb3 Lxg2

44. Sc5 Kf7 45. b4 g5 46. hxg5 hxg5

47. b5 g4 48. Tg1 Tf1† 49. Txf1† Lxf1

50. b6 Lg2 51. Sd3 Ke7 52. a4 Kd6 53.

a5 Lb7 ½-½

Og så førte jeg stadig med et halvt
point foran Vaisser og Sveshnikov,
der ikke var sådan at ryste af. Efter at
der i 8 af de 9 første runder havde
stået spillere med sovjetisk baggrund
på menuen, var det nu Tjekkiet, der
skulle levere noget modstand.

10. runde Spil for titlen...
GM Vlastimil Jansa, Tjekkiet, er en
god, gammel ven af dansk skak. Han
har lige rundet de 70, men holder
stadig en pæn rating på 2451. Inter-
netforbindelserne på vores fine ho-
tel var temmelig ringe, men jeg
havde da forstået, at temmelig mange
skakspillere hjemme i Danmark fulg-
te med i de afgørende runder via
livedækningen. Man havde sågar, til
almindelig opløftelse, inden denne
runde fundet min gevinst mod Jansa
fra AS04’s turnering i midten af
80’erne frem. Jeg kan så tilføje, at
jeg også vandt en hurtigskakmatch
mod ham i 1992.

Det var faktisk først efter remisen
mod Vaisser, at jeg for alvor be-
gyndte at tænke i VM-baner. Men
da det også var temmelig klart, at jeg
ville score en GM-norm og i hvert
fald en pæn præmie plus rating, tog
jeg det rimelig roligt. De fleste af
succeskriterierne var jo opfyldt.

Men selvfølgelig ville jeg nu gå
efter VM, sådan med fornuftigt, kon-
trolleret spil på gevinst. Så kontrol-
leret som jeg nu engang kan kapere
at spille.

Jens Kristiansen
Danmark (2429)

Vlastimil Jansa
Tjekkiet (2451)

Grünfeld-indisk / D94

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

5. e3 0-0 6. cxd5 Sxd5 7. Lc4

Min specialvariant mod Grünfeld-
indisk, som dog efterhånden ikke
kan være den store overraskelse for
folk længere, hvis de ellers tjekker
databaserne. Jeg havde regnet med,
at Jansa her ville spille det ægte
Grünfeld-indiske 7... Sxc3, men nej.
7... Sb6 8. Lb3 c5

Men dette er også en anerkendt spil-
lemåde for Sort. Efter at Hvid får en
isoleret d-bonde, tager partiet karak-
ter a la Tarraschs-forsvaret, men altså
dog med hvidspillerens ekstratem-
po. Hvid får et dejligt frit spil for
officererne med de muligheder, det
giver, og samtidig meget små risici
for at kikse helt og tabe. Og det var
jo sådan set bare det, jeg skulle bruge,
turneringssituationen taget i betragt-
ning.
9. 0-0 cxd4 10. exd4 Lg4 11. d5 S8d7

12. h3 Lxf3 13. Dxf3 Tc8!?

Her er 13... Sc5 fulgt af afbytning af
Lb3 vist mere almindeligt. Jansas idé
med at sende en springer ned over
c4 er såmænd meget god, men også
lidt langsom. Hvid får nu et varigt
initiativ.
14. Lg5 h6

Aha! Ligesom Zhelnin svækker han
sin kongestilling en smule, og også i
dette parti bliver det en slags hoved-
tema. Jansa mente sikkert, at det ef-
ter det senere Sc4, Lxc4 og Txc4 var
smart at løberen på h4 hænger. Men
ret meget betyder det ikke.
15. Lh4 Sf6 16. Tfe1 Sc4 17. Lxc4!?

Og her er 17. De2!? måske bedre,
sådan meget konkret set. Jeg brugte
en del tid på den skarpe variant 17...
Sxb2 18. Dxb2 Sxd5 19. Lxd5 Lxc3
20. Dxb7, som muligvis er god for
Hvid. Men fandt så ud af, at det slet
ikke var sådan, der skulle spilles i
dag. Som det kommer i partiet, får
Hvid også en udmærket og chance-
rig stilling, sådan efter min smag.

17... Txc4 18. Lg3 b5!?

18... Db6!? kom også på tale. Men
forviklingerne efter 19. Le5 Dxb2
20. Tab1 er vist fordelagtige for
Hvid.
19. Tad1 b4 20. Dd3 Tc8 21. Se4 Dd7

22. Sxf6† Lxf6 23. Le5

23. Dd2!? a5 24. Dxh6 Lxb2 er mu-
ligvis også godt for Hvid, i kraft af
angrebet på kongefløjen. Men Sort
får altså modspil med sin bonde-
majoritet på dronningfløjen. Og
modspil skulle han jo helst ikke have,
vel?
23... Lxe5 24. Txe5 Tfd8
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Denne stilling vil jeg påstå er klart
fordelagtigt for Hvid på grund af
hans angrebschancer mod Sorts
svækkede kongefløj, og der var så
det tema igen. For en menneske-
spiller er sådan noget i hvert fald
meget svært at forsvare, og det er
sådan set det vigtigste, altså for men-
nesker.
25. De3 e6 26. Dxh6 exd5 27. Td4!?

Måske var det bedre at spille direkte
27. h4 Men jeg havde en idé om, at
det var smart at lokke hans tårn frem
til c4 på grund af eventuelle matter i
bunden. Som partiet nu forløb, må
man sige, at jeg fik ret.
27... Tc4 28. Td3 Dc7 29. f4 Db6†?

Efter at have været en tur på hotel-
værelset efter partiet, passede Jansa
mig op og fremsatte påstanden at
29... Te4! havde holdt remis. Jeg
havde så regnet med at spille 30.
Tdxd5. Men nu, på god tidsmæssig
afstand og med hjælp fra Houdini,
ser jeg så 30... Txd5 31. Txe4 Dd8!,
og Hvid er vist nødt til at spille 32.
f5 med remisstilling. Nå? Men det
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kunne så alligevel tyde på at 27.
Td4!? var forkert. Skak er sgu svært,
men Jansa var nok trods alt blevet
sat på de hårdeste prøver i dette parti.
30. Kh2 Df6 31. Tdxd5
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Og her sker der så dette: Jansa, der
er i moderat tidnød, tager fat i mit
tårn på d5, ser fadæsen og sætter det
ned igen. Ærgrer sig og stopper så
uret, rækker hånden over, hvorefter
han sætter sin dronnning over på b6
og fortæller mig, hvor heldig en spil-
ler, han mener, jeg er. Nå, ham om
det. Vi kender ham og ved, at han er
temperamentsfuld. Han bliver som
regel god igen, når han lige er faldet
lidt ned. I øvrigt var et bedre forsvar
for Sort tilbagetoget 31... Tcc8, men
jeg synes nu stadig, at Sorts stilling
er svær at forsvare.
1-0

I mellemtiden var der sket det inte-
ressante, at Vaisser kun havde fået
remis mod en anden solid, russisk
GM’er, Turov. Men Sveshnikov
havde vundet og var stadig kun et
halvt point efter inden den afslut-
tende 11. runde.

En lang nat
Parringen til 11. runde blev offent-
liggjort ca. ved 10-tiden om aftenen.
Jeg skulle have sort mod GM Cebalo,
Kroatien, Sveshnikov hvid mod Ba-
lashov. Og så begyndte jeg så småt
at spekulere over situationen ved en
eventuel ligestilling. Først talte ind-
byrdes partier, og i alle scenarier for
ligestilling var der remiser mellem
de involverede spillere. Derefter talte
en såkaldt ‘progressiv korrektion’,
og det aner jeg i grunden ikke, hvad

går ud på, har altid syntes, livet var
for kort til at bekymre sig om sådan
noget. Jeg kunne da godt se på tur-
neringstavlerne, at min ‘progressive
korrektion’ var bedst, men kunne
sådan noget ikke ændre sig i sidste
runde?

I en meget sen aftentime fandt jeg
arrangørerne i fortjent afslappet
stemning i baren. Jeg spurgte så lidt
ind til disse forhold. Deres regne-
geni fandt så PC’en frem, tastede lidt
og fortalte mig så først, at jeg under
alle omstændigheder ville lave en
GM-norm i 11 partier. Og dernæst:
Uanset hvordan jeg måtte komme på
ligestilling, ville jeg vinde VM på
korrektion. En remis i sidste runde
ville altså helt og aldeles sikre titlen.
Hvis jeg tabte, ville den eneste der
kunne gå forbi mig være Sveshnikov
med en gevinst. Men han skulle altså
spille med Balashov, og ham vælter
man ikke sådan lige.

Nå? Jeg havde godt nok også un-
dret mig over, at en del af deltagerne
i løbet af aftenen allerede var kom-
met forbi og lykønsket mig. Jeg gik
i seng, men for første gang i Kamena
Vourla sov jeg ikke ret godt.

11. runde Det lykkedes... !
Jeg fik ret hurtigt drejet Cebalo en
knap og stod fortræffeligt, vel næ-
sten til gevinst. På brættet ved siden
af fik Sveshnikov ikke fat i noget
som helst mod Balashov, der for-
mentlig kendte sin modstanders be-
grænsede åbningsrepertoire bedre

end nogen. Efter små to timer tog de
remis, og jeg var sådan set verdens-
mester. Og hvad gør man så? Jeg
valgte en meget sikker fortsættelse,
der førte til en solid slutspilsfordel,
og så tilbød jeg remis, hvilket Cebalo
hurtigt accepterede. Men jeg sad altså
og spillede ca. en halv time, efter jeg
var blevet verdensmester, hvilket var
en noget speciel situation. Jeg måtte
simpelt hen blive siddende, mens
Cebalo var i trækket for ikke at blive
overdænget af lykønskninger.

Cebalo
Krotatien (2403)

Kristiansen
Danmark (2429)

Engelsk / A26

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

5. d3 f5 6. e4

Helt som ventet. Den rumænske GM
Marin har på Aagaards forlag udgi-
vet et trebindsværk om, hvordan man
skal spille med hvid efter 1. c4. Mod
Sorts opstillinger med e5 anbefaler
han den gamle ‘Botvinnik-opstil-
ling’ med e4 osv., og Cebalo er gerne
en ‘Marin-epigon’.
6... Sc6 7. Sge2 Sh6 8. h4!? Sg4!?

Det kreative 8. h4! er Marins anbe-
faling, og Sg4!? er min egen person-
lige, forebyggende medicin – ikke
nævnt i bemeldte bog. Prøvede den
uden held mod GM Mieziz i Skovbo,
men havde alligevel ikke opgivet den
helt. Cebalo kunne i hvert fald ikke
finde ud af det.
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Senior-VM's vindere – fra venstre Anatoly Vaisser (nr. 2), Evgeny Sveshnikov  (nr. 3), Yuri

S. Balashov (nr. 4),  Nikolai Pushkov (nr. 5), Mihai Suba  (nr. 6) samt VM Jens

Kristiansen mellem arrangementets chef, Nikos Kaleses (på hans højre side) ) og

borgmesteren i Kamena Vourla,  Evaggelos Tetrimidas.

Foto: Worldseniors2012.
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9. Lg5 Dd7 10. f3 Sf6 11. Dd2 Sh5 12.

Lh6 0-0 13. 0-0-0!?

Lidt slapt, bedre var nok 13. Sd5,
men Sort må siges at være ude af de
værste problemer.
13... Sd4! 14. Sxd4?

Og her overser han en lille finte. Nu
er det Sort, der hugger til.
14... exd4 15. Se2 fxe4 16. dxe4
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16... d3!

Herefter står Sort klart bedst, tæt på
gevinst. Og jeg havde det godt!
17. Sc3 Sxg3 18. The1

Heromkring var der taget remis i
Sveshnikov - Balashov. Jeg var altså
VM og brugte lidt tid på at vænne
mig til situationen og finde en sik-
ker og værdig udgang på dette parti.
18... Se2†

Helt klart bedre er 18... Sh5! 19.

Lxg7 Dxg7 20. Dxd3 Sf4, og Sort er
tæt på en gevinststilling.
19. Sxe2 dxe2 20. Txe2 Lxh6 21. Dxh6

Dg7 22. Dxg7† Kxg7

Sort står selvfølgelig fint i slutspillet
efter et snarligt Tf4 og ville under
normale omstændigheder kunne
spille hårdt på gevinst herfra.
Men nu ville jeg altså hellere i ba-
ren...  ½-½

Jeg bestilte en dobbelt whisky og
hentede min laptop for at gå på Net-
tet og rapportere. Men nyheden var
for længst nået hjem til Danmark.
Lykønskningerne formelig væltede
ind, både via emails og på Face-
Book. Resten af aftenen festede vi
så på behørig vis, som man nok kan
forstå. Ikke mindst den nordiske lejr,
Bent, Kølbæk, Poul Erik, Peter, Nils-
Åke, Yrjo og Eero var i fint humør –
også tak til dem for god støtte og
godt selskab under turneringen.

Næste morgen tidligt op, bus til
Athen og flyveren hjem. Godt mør-
banket blev jeg så modtaget i Ka-
strup af kamerahold fra TV2 og for-
mand Lars med flere. I de følgende
dage var der alskens journalister, der
ville interviewe, diverse fester med
vennerne, besøg hos borgmesteren
og, ikke mindst, en herlig, velbesøgt
reception, afholdt i BMS’s lokaler.

Og gaver og gaver og atter gaver,
vinkælderen og barskabet fyldt op
til bristepunktet! Det var overvæl-
dende, næsten for meget, men tak til
alle – jeg glemmer aldrig de her uger.

Selvfølgelig var jeg godt træt ef-
ter de 11 runder i Kamena Vourla.
En skakturnering er ikke en ferie-
udflugt, uanset hvor sjovt det er. Men
denne her gang havde jeg slet ikke
tid til at blive træt før efter et par
uger. Men så sov jeg også nærmest
konstant i 3-4 dage. Men, som Ene-
voldsen skrev et sted om det at være
blevet verdensmester: ‘Der kommer
en dag, hvor man vågner op og kon-
staterer, at morgenbajeren smager,
som den altid har gjort.’ Okay, nu
har jeg aldrig været til morgenbajere,
men forstår godt hans pointe.

VM-titlen skal bruges
Og hvad så fremover? Jo, den rege-
rende verdensmester bliver selvføl-
gelig inviteret kvit og frit til at for-
svare titlen ved næste turnering om
mesterskabet. Det bliver til novem-
ber 2013 i Kroatien, og det glæder
jeg mig allerede til. De kan bare
komme an! Men det bliver sikkert
også det sidste senior-VM for speci-
fikt plus-60’ere. FIDE har nemlig i
sin uransagelige visdom fundet på
fra 2014 at dele seniorskakken op i
mesterskaber for plus 50’ere og plus-
65’ere. Om det er en god idé, vil ti-
den vise. Jeg tvivler. Er man måske
senior, bare fordi man er fyldt 50?

Nu har jeg så også fået den fine
GM-titel, hvilket betyder en del med
hensyn til invitationer og rimelige
betingelser ved turneringer hist og
pist. Men jeg har altså stadig ‘kun’
et ratingtal på 2454, sådan cirka dér,
hvor jeg mener, en god IM’er bør
ligge. En rigtig GM’er har plus-
2500, og der ville jeg egentlig også
gerne op. Bare så at ingen kan sige,
at jeg er blevet GM’er på en bade-
billet.

Så jeg har altså stadig ambitioner
om yderligere fremgang. Om de så
holder, vil tiden vise. Men jeg bliver
i hvert fald en meget spillende se-
niorverdensmester.

Foto: Aage Christensen.

Verden... set fra bakken

ved Frederiksværk.

Jens Kristiansen hjemme igen: ‘Jeg vil forsvare min VM-titel – de kan bare komme an!’
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BSF Cup GM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

1. IM Jakob Vang Glud 2520 1
10

½
2 3

½ ½
4 5

0 1
6 7

½ 0
8 9

0 4 6-8

2. IM Michael Richter 2460 ½
9 1

½ ½
10

½
3 4

½ 1
5 6

0 ½
7 8

1 5 2-5

3. Rasmus Svane 2394 1
8 9

½ ½
1 2

½ 0
10

½
4 5

0 ½
6 7

½ 4 6-8

4. GM Krasimir Rusev 2549 ½
7 8

1 ½
9 1

½ ½
2 3

½ ½
10

½
5 6

½ 5 2-5

5. IM Mads Andersen 2461 1
6 7

½ 1
8 9

½ 1
1 2

0 1
3 4

½ 1
10

6½ 1

6. IM Rasmus Skytte 2406
5

0
10

1 ½
7 8

½ 1
9 1

0 1
2 3

½ ½
4

5 2-5

7. GM Nikolai Ninov 2507
4

½ ½
5 6

½
10

0 1
8 9

1 ½
1 2

½ ½
3

5 2-5

8. IM Nikolaj Mikkelsen 2431
3

0 0
4 5

0 ½
6 7

0
10

1 ½
9 1

1 0
2

3 10

9. IM Andreas Skytte Hagen 2416
2

½ ½
3 4

½ ½
5 6

0 0
7 8

½
10

½ 1
1

4 6-8

10. GM Henrik Danielsen 2524
1

0 0
6 2

½ 1
7 3

1 0
8 4

½ ½
9 5

0 3½ 9

Ungarerne og andre hæderkronede
skaknationer har praktiseret det i
mange år: at arrangere titelnorm-tur-
neringer. Og vi kan selvfølgelig også
i Danmark.

Primus motor i Brønshøj var Ja-
cob Carstensen, der denne gang var
med til arrangere hele fire tur-
neringer: én GM-gruppe og tre IM-
grupper. Det blev ti dejligt intensive
og succesrige skakdage. Konceptet

er fantastisk, og ni runder på fem
dage har været en gængs og popu-
lær turneringsform længe nu. Som
det kan ses af Jens Kristiansens kom-
mentarer fra sidste nummer af Skak-
bladet vedrørende ‘Larsens Nordjy-
ske Mindeturnering’ i Aalborg er det
dog ikke hans kop te. Han foretræk-
ker ét parti om dagen og tung forbe-
redelse uden de store fysiske stra-
badser, som det var  normen i de gode

gamle dage. Tja – jeg er sikker på, at
der på et tidspunkt kommer ni run-
der på tre dage og er helt klar!

Jeg forstod på Jacob og hans med-
hjælpere i turneringen, at der måske
var et forbedringsforslag til næste
gang. På grund af pladsmangel kun-
ne man ikke køre fire turneringer
samtidigt, hvilket gjorde det til en
hård tørn for arrangørerne: To sidelø-
bende turneringer med alle mulige

www. bsfskak.dk/bsf_cup/

Af Carsten Høi

Hektisk program med fire

norm-turneringer på ti

dage – og stor sejr til

Mads Andersen.

Fotos: Sigfred Haubro.

Mads Andersen lykønskes med sejren i BSF Cup af chefarrangør Jacob Carstensen.

BSF Cup / Copenhagen Cup:

GM-norm

i Brønshøj
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BSF Cup IM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

1. Thomas Schou-Moldt 2226 1
10

½
2 3

½ 1
4 5

½ ½
6 7

0 0
8 9

½ 4½ 4-5

2. Theodor Kenneskog 2203 ½
9 1

½ ½
10

½
3 4

0 ½
5 6

½ 0
7 8

0 3 8-10

3. IM John Arni Nilssen 2364 ½
8 9

1 ½
1 2

½ 1
10

½
4 5

½ 1
6 7

½ 6 2

4. FM Nikolai Skousen 2198 0
7 8

½ 0
9 1

0 1
2 3

½ 0
10

½
5 6

½ 3 8-10

5. FM Niels Jørgen Fries Nielsen 2313 ½
6 7

0 ½
8 9

0 ½
1 2

½ ½
3 4

½ ½
10

3½ 7

6. FM Karsten Larsen 2297
5

½
10

1 0
7 8

1 ½
9 1

½ ½
2 3

0 ½
4

4½ 4-5

7. IM Daniel Semcesen 2471
4

1 1
5 6

1
10

1 1
8 9

½ 1
1 2

1 ½
3

8 1

8. Carl Cederstam-Barsk 2216
3

½ ½
4 5

½ 0
6 7

0
10

½ 0
9 1

1 1
2

4 6

9. IM Attila Gergacz 2393
2

½ 0
3 4

1 1
5 6

½ ½
7 8

1
10

½ ½
1

5½ 3

10. Martin Lokander 2250
1

0 0
6 2

½ 0
7 3

0 ½
8 4

1 ½
9 5

½ 3 8-10

praktiske foranstaltninger, spænding
omkring afslutning og så i gang med
to nye turneringer med hovedsage-
lig helt nye spillere. Næste koncept
kunne så være at ‘nøjes’ med en GM-
gruppe og en IM-gruppe.

Et lille ekstra problem var Jacobs
egen deltagelse i en af IM-turnerin-
gerne, for det var et hårdt program,
selv om han utroligt nok kom tæt på
IM-normen alligevel. Samme pro-
blematik ramte Silas Lund, der som
ildsjæl i K41 tidligere både var ho-
vedarrangør og deltager.

BSF Cup, GM-gruppen

GM-norm 6½ point (for Rasmus
Svane 6 point), IM-norm 4½ point.

GM-gruppen blev glædeligt ikke
kun vundet af vort stortalent Mads
Andersen: Han scorede også sin før-
ste GM-norm. Vi får nok en ny stor-
mester inden for et år eller to.

Rasmus Skytte spillede en rigtig
god turnering, mens Henrik Daniel-
sen viste dårlig form oven på kanon-
resultatet i Skovbo måneden før,
hvor han havde vundet med astro-
nomiske 8 af 9.

Titelaspiranterne Jakob Vang
Glud, Nikolaj Mikkelsen og Andreas
Hagen fik heller ikke spillet til at
glide. Mest overraskende var Gluds
svingende spil med tab i blot 12 træk
i sidste runde mod Hagen efter at

have sat en bonde i slag. Men jeg
tror og håber, at Jakob bliver stor-
mester i år. Når det kører for ham er
han en typisk turneringsvinder.

Rasmus Svane er dansk-tysk med
danske forældre og bopæl i Lübeck.
En fantastisk stærk ung spiller, der
også bliver stormester om et par år.

BSF Cup, IM-gruppen

IM-norm 6½ point.

IM-gruppen blev vundet helt over-
legent af Daniel Semcesen fra Sve-
rige foran dansk-færingen John Arni
Nilssen. Der blev vist gode takter af
overraskelsen Thomas Schou-
Moldt, vor nye kvinde landsholds-
træner.

Copenhagen Cup – A

IM-norm: 6 point.

A-gruppen blev vundet af Henrik
Danielsen, så superprofessionelle
Henrik fik oprejsning og taget sig
sammen oven på det middelmådige
resultat i BSF Cup. Henrik havde
ligesom andre stormestre et hårdt
program med 18 partier på ti dage!

Jacob Carstensen var som sagt tæt
på sin sidste IM-norm, men måtte
nøjes med remis mod Danielsen i et
spændende parti i 9. runde.

Heldigvis fik Igor Teplyi en IM-
norm, hans første.

Copenhagen Cup – B

IM-norm: 6½ point.

B-gruppen blev totalt domineret af
de to bulgarske stormestre Ninov og
Rusev på henholdsvis 7½ og 7 point.

Karsten Larsen var også med i
begge turneringer – bravo! Men han
kørte træt her i den anden.

Daniel Semcesen, Sverige – ugens mest

suveræne vinder med to points afstand

til forfølgerne i BSF Cup's B-gruppe.
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Copenhagen Cup – A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

1. FM Jacob Carstensen 2362 0
10

1
2 3

½ ½
4 5

½ 1
6 7

½ 1
8 9

½ 5½ 4

2. FM Brede Kvisvik 2342 0
9 1

0 ½
10

1
3 4

0 0
5 6

1 0
7 8

½ 3 8

3. GM Carsten Høi 2370 1
8 9

1 ½
1 2

0 ½
10

1
4 5

½ 1
6 7

½ 6 2-3

4. FM Bjørn Møller Ochsner 2322 0
7 8

½ 0
9 1

½ 1
2 3

0 1
10

½
5 6

1 4½ 6-7

5. Nikolaj Palm 2307 ½
6 7

½ 1
8 9

0 ½
1 2

1 ½
3 4

½ ½
10

5 5

6. Christian A. Eriksson 2098
5

½
10

½ ½
7 8

1 0
9 1

0 0
2 3

0 0
4

2½ 9

7. FM Igor Teplyi 2386
4

1 ½
5 6

½
10

½ 1
8 9

½ ½
1 2

1 ½
3

6 2-3

8. FM Kristian Stuvik Holm 2316
3

0 ½
4 5

0 0
6 7

0
10

½ 0
9 1

0 ½
2

1½ 10

9. GM Henrik Danielsen 2524
2

1 0
3 4

1 1
5 6

1 ½
7 8

1
10

½ ½
1

6½ 1

10. Aryan Tari 2280
1

1 ½
6 2

½ ½
7 3

½ ½
8 4

0 ½
9 5

½ 4½ 6-7
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De danske normer

Mads Andersen kommenterer selv
to af de partier, der skaffede ham
GM-normen, mens jeg har valgt to
partier fra den turnering, jeg fulgte
tættest. Først Igors nervepirrende ge-
vinst fra næstsidste runde, som lagde
grunden til hans IM-norm:

Brede Kvisvik
Norge (2342)

Igor Teplyi
Nordre (2386)

Bogoindisk / E11

1. d4 Sf6 2. c4 Sc6

Ja, hvorfor ikke!
3. Sf3

3. d5 er det principielle.
3.. e6 4. g3 Lb4† 5. Ld2 De7 6. Lg2

Lxd2† 7. Sbxd2 0-0 8. 0-0 d6 9. e4 e5

10. d5 Sb8 11. b4 a5 12. a3 Sa6 13.

Se1 Ld7 14. Sd3 c6 15. Te1 Dd8 16.

Sb3 cxd5 17. exd5 b6

Hvid er kommet bedst fra åbningen,
men han har i fortsættelsen svært ved
at finde en plan. 18. b5!? er i hvert
fald bedre end det, han vælger.
18. Sd2 Te8 19. Tc1 Ta7 20. Db3 Db8

21. Db1 Tc7 22. Tc2 Da7 23. Tb2 Lf5!
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Igor tager initiativet efter Hvids
nølen.
24. c5? dxc5 25. b5 c4! 26. Sxc4 Sc5

Også 26... Txc4 var stærkt.
27. Lf1 Sxd3 28. Lxd3 Txc4!

Giver kæmpe positionel fordel.
29. Lxf5 g6 30. Le4 De7 31. d6?!

Lidt desperation efter at være landet
i ‘dårlig løber mod god springer!’
Og det koster en bonde!
31... Dxd6 32. Lc6 Te7 33. Tb3 Kg7!

Igor har nu god tid! På sort felt, og
en mesters tålmodighed!
34. Db2 Td4 35. Tbe3 Sg4 36. T3e2 h5

37. Kg2 Sf6 38. h3 h4 39. g4 Sh7 40.

Te4 Td2 41. Dc3 Td3 42. Db2 f6!

Safety first. Hvid er uden modspil.
43. T4e3 Td2 44. Dc3 Sg5 45. T1e2 Td4

46. Tc2 Se6 47. Le4 Tc7 48. Db2 Txc2

49. Lxc2 Td2 50. Dc3 Sf4† 51. Kg1
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Igor Teplyi – IM-norm i gruppe A.

�

Henrik Danielsen – tog revanche Nikolai Ninov– først nr. 2, så nr. 1.
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Copenhagen Cup – B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. plac.

1. Gerhard Koehler 2160 1
10

½
2 3

1 0
4 5

0 ½
6 7

0 0
8 9

0 3 9-10

2. FM Lars Aaes Nielsen 2260 1
9 1

½ 0
10

½
3 4

0 1
5 6

½ 0
7 8

0 3½ 7-8

3. FM Karsten Larsen 2297 0
8 9

½ 0
1 2

½ 1
10

0
4 5

½ ½
6 7

0 3 9-10

4. Tom Rydström 2140 0
7 8

½ 0
9 1

1 1
2 3

1 0
10

½
5 6

0 4 4-6

5. Martin Haubro 2151 ½
6 7

0 0
8 9

½ 1
1 2

0 ½
3 4

½ 1
10

4 4-6

6. WGM Anna Rudolf 2294
5

½
10

1 ½
7 8

½ ½
9 1

½ ½
2 3

½ 1
4

5½ 3

7. GM Krasimir Rusev 2549
4

1 1
5 6

½
10

0 ½
8 9

1 1
1 2

1 1
3

7 2

8. GM Nikolai Ninov 2507
3

1 ½
4 5

1 ½
6 7

½
10

1 1
9 1

1 1
2

7½ 1

9. FM John Filip Rendboe 2233
2

0 ½
3 4

1 ½
5 6

½ 0
7 8

0
10

½ 1
1

4 4-6

10. Alexander Rosenkilde 2260
1

0 0
6 2

1 1
7 3

0 0
8 4

1 ½
9 5

0 3½ 7-8
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51... Se2†

Nu er resten er nemt for Igor, men
51... Dd4 var også godt.
52. Txe2 Txe2 53. g5 fxg5 54. Dc4 Te1†

55. Kg2 Tc1 56. De4 Df6 57. Lb3 Tc7

58. Dd5 Kh6 59. Ld1 Tf7 60. Lf3 g4!

61. hxg4 Dxf3† 62. opgivet. 0-1

Mange betragter Henrik Danielsen
som en udpræget positionsspiller a
la Petrosjan og Kramnik, hvilket er
en god karakteristik, men følgende
parti er ren Kasparov og Aljechin!

Henrik Danielsen
Island (2524)

Nikolaj Palm
Brønshøj Skf. (2307)

Reti-system / A11

1. g3 d5 2. Sf3 c6 3. Lg2 Lg4 4. c4 Sf6

5. 0-0 e6 6. cxd5 exd5 7. d3 Ld6 8. Sc3

0-0 9. h3 Lf5 10. Sh4 Le6 11. e4 Sbd7

12. f4 dxe4 13. dxe4 Lc5† 14. Kh2 Lc4

15. Tf3 Te8 16. b3 La6 17. e5 Sd5 18.

Sxd5 cxd5 19. Lb2

For 19. Dxd5 er mere uklart, Sort
har f.eks. 19... Sxe5!?
19... Sf8 20. Tc1 Db6 21. f5 d4
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Da jeg kiggede på stillingen fra si-
delinjen, syntes jeg, Sort stod lo-
vende, men Henrik kørte videre
med...
22. e6! Tad8

Ikke 22... fxe6 23. f6! med farligt
angreb. Sort håber nu på sin stærke
centrumsstilling.
23. exf7† Kxf7
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Krasimir Rusev– tabte et enkelt parti. Anna Rudolf– WGM fra Ungarn. Rasmus Svane– dansk-tysk stortalent.



�

�

�

24 2013 /1/24

... BSF CUP / COPENHAGEN CUP

Mads Andersen

kommenterer:

Mads Andersen
Skanderborg (2461)

Nikolaj Mikkelsen
Philidor (2431)

Moderne benoni / A70

Jeg havde 1½/2 inden denne runde,
og med en kort remis om formidda-
gen var jeg klar til at spille et hårdt
parti nu.
1. d4 Sf6 2. c4 c5

Og dér røg min forberedelse! Hel-
digvis havde jeg kigget lidt på mo-
derne benoni inden turneringen, så
jeg havde en idé, jeg ville prøve.
3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Sf3

g6 7. Lf4!

Denne variant er utrolig ubehagelig
for Sort.
7... Lg7?!

7... a6 er mere præcist for at undgå
det, der kommer i partiet. Hvid fort-
sætter med 8. a4 Lg7 9. h3! 0-0 10.
e3!, og Sort får svært ved at angribe
noget i centrum. Stillingen er fak-
tisk farligere for Sort, end man lige
skulle tro ved første øjekast.
8. Da4†!

Pointen.
8... Ld7 9. Db3 Dc7

Jeg tvivler på, at 9... b5 10. Lxd6
Db6 11. Le5 kan være helt sundt for
Sort.
10. e4 0-0 11. Sd2
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11... Te8

11... Sh5!? er en vigtig variant at
kunne huske: 12. Le3 f5 13. exf5
gxf5 14. Le2 f4 15. Lxc5! f3! (15...
Dxc5 16. Lxh5) 16. Lxf3 Txf3 (16...

Dxc5 17. Sde4 Lxc3† 18. bxc3 Te8
19. 0-0 Db6 20. Tfe1, og Sorts sprin-
ger på h5 kan ikke reddes, hvorfor
Hvid står til gevinst) 17. gxf3! Vig-
tigt ikke at slå med springeren! 17...
Dxc5 18. Dxb7, og Hvid vinder,
fordi 18... Lxc3 ikke er med skak!
12. Le2 Sa6 13. 0û0 Tab8 14. Tfe1

Sort har ikke rigtig fået noget aktivt
spil, mens Hvids brikker bare fort-
sætter med at udvikle. Da det er svært
at finde nogen anden plan, vælger
Nikolaj forståeligt nok at prøve med
et bondeoffer.
14... b5!? 15. Sxb5 Lxb5 16. Lxb5 Sh5

17. Le3

Det er dog klart, at Sort ikke har nok
for bonden, og han må gøre alt for at
få skabt noget modspil, inden jeg får
mine brikker koordineret.
17... Ted8 18. Da4 Sb4 19. a3?!

19. Lc4! var bedre for at undgå, at
han får byttet sin dårlige springer på
b4 for min hvidfeltede løber. Jeg blev
måske forvirret af 19... Lxb2, men
efter 20. Tab1 og 21. a3, har sprin-
geren ikke nogen felter!
19... Sc2 20. Dxc2 Txb5 21. Tab1

Hvid har dog stadig en solid ekstra-
bonde.
21... Tdb8?!

Tillader mig unødigt at spille b2-b4,
men stillingen var meget ubehage-
lig uanset.
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22. b4!

Nu kan Sort ikke forsvare sig.
22... Le5 23. g3 Dc8 24. bxc5 Dh3

Det vigtigste i sådan en stilling er at
undgå, at der opstår nogen som helst
komplikationer på kongefløjen, da
dronningfløjen vinder af sig selv for
Hvid.

24. b4!! Lxb4

Der lurer en slem skak på b3, og 24...
Dxb4 25. La3 går ikke.
25. Tf4! Lc5

Måske var 25... Kg8 en bedre chan-
ce. Nu kommer Henriks angrebs-
bølge – ja, tsunami!
26. Dh5† Kg8 27. f6 Te2

Eneste træk.
28. Txc5 Txb2 29. Tg5! Se6

29... g6 30. Sxg6 vinder, da 30...
Txg2† 31. Kxg2 Dc6† 32. Tf3 ikke
duer for Sort.
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30. Dxh7†! Kxh7 31. Th5† Kg8 32. f7†

Kf8 33. Sg6 mat! 1-0

Som gentleman gav Nikolaj lov til
matsætning, og komplimenterede
også med: ‘Godt spillet Henrik’.
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Tel. 33 – 14 62 91
Box 38, 3500 Værløse

www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

Billige bøger på dansk...

SKAKHUSET
Køber skakbogsamlinger
Brugte – Restoplag – Nye
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25. Txb5 Txb5 26. Sc4 f5 27. Sxe5 dxe5

28. Dc4 Tb8 29. d6† Kg7 30. Df1 Dg4

31. f3 1-0

Mads Andersen
Skanderborg (2461)

Rasmus Svane
Tyskland (2394)

Engelsk / A13

Jeg havde tabt runden forinden mod
Richter, så jeg var opsat på at komme
igen med det samme!
1. c4

Jeg spillede også 1. c4 mod Jakob
Vang Glud i 5. runde. Ideen i begge
partier er egentlig rimeligt simpel:
De spiller begge følgende variant
mod katalansk: 1. d4 d5 2. c4 e6 3.
Sf3 Sf6 4. g3 Lb4† 5.  Ld2 Le7.
Denne variant undgår jeg nu ved at
lade være med at rykke min d-bonde,
indtil jeg har rokeret.
1... e6 2. g3 d5

Partiet mod Glud var kommet ind i
varianten 2... Sf6 3. Sf3 a6!? 4. Sc3
d5, hvor jeg vandt efter et spændende
parti.
3. Sf3 dxc4 4. Da4† Sd7 5. Lg2

Efter 5. Dxc4 kan Sort undlade a7-
a6 og i stedet bare spille 5... b6 med
det samme.
5... a6 6. Dxc4 b5 7. Db3 Lb7 8. 0-0

Sgf6 9. Sc3 Le7 10. d3 0-0 11. a4 b4

12. Sd1

Hertil var jeg stadig i min forbere-
delse. Rasmus tager nu en klog be-
slutning og vælger at stabilisere stil-
lingen på dronningfløjen fremfor at
prøve at straffe mig – for det havde
jeg forberedt mig imod.
12... a5

Nu får stillingen en meget strategisk
natur.
13. Dc2 Sb6 14. b3 Sfd7 15. Ld2

Jeg var ikke helt sikker på, hvordan
jeg skulle stille brikkerne, men dette
var måske ikke den rigtige måde.
Ikke desto mindre er stillingen ikke
særlig langt fra at være helt lige.
15... c5 16. Tc1 Dc7 17. Sb2 Tfc8

Sorts setup er solidt, og han har ef-
terhånden udlignet.
18. e4!?

Tager lidt terræn i centrum og giver
lidt mere plads til Hvids brikker.
18... Se5 19. Sxe5 Dxe5 20. Lf4

Jeg kunne ikke rigtig se, hvorfor jeg
skulle have nogen særlig fordel, men
på den anden side står jeg jo nok
heller ikke dårligst, så jeg spiller
ufortrødent videre.
20... Dd4 21. Tfd1 Dd7 22. Le3

Min plan er noget med at prøve at
udnytte hans lidt svage c-bonde,
samtidig med at jeg prøver at avan-
cere i centrum.
22... Lf6

22... e5!? var værd at overveje, sim-
pelthen for at lukke ned for begge
parters løbere, og derefter bare håbe
på, at c-bonden kan blive forsvarligt
dækket, mens Hvid nok prøver at
skabe lidt spil på kongefløjen.
23. Sc4 Sxc4 24. dxc4
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24... Dc6?!

Nok den første egentlige fejl. 24...
Ld4 25. Lxd4 cxd4 26. f4 var tæt på
lige, men stadig en anelse ubehage-
ligt for sort. 24... Dc7 25. f4 e5! er
nok det bedste, selv om Hvid stadig
kan prøve at skabe lidt efter 26. f5.
Sort bør dog nok være i stand til at
forsvare dette.
25. f4 Le7

Nu kan 25... e5 besvares med 26.
fxe5 Lxe5 27. Td5, og Sort har visse
problemer.
26. e5

Hvid har fået det, han håbede på, men
stillingen er stadig ret tæt på lige.
26... Dxg2†?!

Det er let at sige bagefter, at 26...
Dc7 ville have været bedre. Jeg tror,
Rasmus havde undervurderet farerne
for Sort ved at gå ind i et slutspil
udelukkende med de sortfeltede lø-
bere.
27. Dxg2 Lxg2 28. Kxg2 Td8
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Mads Andersen

– GM-normen i Brønshøj

er endnu et skridt opad for

den 17-årige Skanderborg-

spiller. Hans 6½ point af 9

svarede til den forventede

score for en solid

stormester på 2637, og

også i andre turneringer,

f.eks. ExtraCon-Skakligaen

2011-12, hvor resultatet

på 7½ af 8 matchede en

spiller på 2801 i rating,

har Mads Andersen vist

stormesterstyrke. IM-titlen

opnåede han i 2010 og

blev på den baggrund

årets danske skakspiller.

Med optagelsen på den

fire-årige Team Danmark

linie på Marselisborg

Gymnasium sommeren

2011, blev der plads til

systematisk skaktræning

side om side med

skolegangen.
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Dette blev spillet hurtigt, og indikerer
altså, at Rasmus var parat til at gå
ind i et rent løberslutspil.
29. Kf3 Kf8 30. g4 Ke8 31. f5

Hvid skal prøve at udnytte sin
terrænovervægt til at skabe pres på
både konge- og dronningfløjen.
31... Tac8 32. Ke4 Txd1 33. Txd1 Td8

34. Txd8† Kxd8
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35. f6!

Rasmus havde nu et meget ubeha-
geligt valg med ikke så lang tid til-
bage på uret (vi fik ikke ekstra tid
ved træk 40).
35... gxf6 36. exf6 Lf8??

Sort blev nødt til at prøve 36... Lxf6
37. Lxc5 Kc7, om end Hvid stadig
presser på efter 38. Le3 Lg7 39. h4.
I partiet overså Rasmus min plan for
at bryde igennem på kongefløjen.
37. Lf4 Kd7 38. g5 Kc6 39. h4 Kd7

Sort kan ikke befri sin løber, da
bondeslutspillet taber efter 39... Ld6
40. Lxd6 Kxd6 41. h5 Kd7 (41...
Kc6 42. g6) 42. Ke5, og Sort kan
ikke forsvare begge fløje samtidig.
40. h5 Kd8 41. Le5 Kd7 42. Kf4 Kd8

43. Kg4!

Man kan lige så godt være præcis!
43. g6?! hxg6 ville give Sort lidt håb
efter 44. hxg6 Lh6†, selv om Hvid
stadig vinder efter 45. Kg4 fxg6 46.
Ld6! Truer f7! 46... Ke8 47. Lxc5
Kf7 48. Le7, og Hvid når at dække
sig ind, hvorefter c-bonden løber i
mål.
43... Kd7 44. g6 hxg6 45. hxg6 fxg6

46. Kg5

Nu bryder Hvid igennem med simple
midler.
46... Kd8 47. Kxg6 Ke8 48. Lf4 1-0

Af Jacob Aagaard

Efter udnævnelsen til landstræner
var det tid til at finde en dybere vi-
sion end glæden ved at arbejde sam-
men med de bedste danske spillere
og identificere kernen i det arbejde,
jeg skal lave de næste to år:

Missionen: At udbrede en for-
ståelse for, hvordan man bliver
bedre i skak, til så mange som
muligt i dansk skak.

Tænk således: Hvis 25% af dem over
2000 i rating, som jævnligt spiller
turneringer, blev 50 ratingpoint
bedre og havde 10% mere af det, man
i mangel af noget mere præcist høf-
ligt kunne kalde skakkultur, ville
modstanden for en ny Mads Ander-
sen, Peter Heine Nielsen eller Jens
Kristiansen være meget større på
vejen op. Konkurrencen bliver stør-
re, og alle kan lære mere fra sig, når
de rådgiver unge ambitiøse spillere.

Så meget kan jeg selvfølgelig ikke
opnå på to år, men håbet er, at jeg
kan starte en proces ved at tale og
skrive om dét at blive bedre til skak.

Hovedprincip: Ideer og arbejdsme-
toder skal være så simple som mu-
ligt (ellers virker de ikke).

Her er et tilfældigt princip i aktion:

Skak er simpelt men svært (så tilgiv
dig selv dine fejl og lad være med at
sammenligne dit eller andres spil
med en computers!)

For fuldt ud at forstå dette princip
vil jeg opfordre læseren til at prøve
at løse denne opgave:

Aagaard 2007.
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Hvid trækker og vinder!

Dette skal forstås på den vis, at når
vi får forklaret noget, så virker skak
såre enkelt. Som f.eks. denne lille
metode kaldet skuldertackling (på
engelsk shouldering). Ideen er, at
Sort kan holde remis i denne slags
kapløb, hvis det lykkes ham at holde
den hvide konge væk fra bonden.
Hvid på den anden side vinder, hvis
han er i stand til at få sin konge over
i nærkontakt med den sorte bonde.

Ideen er simpel, og der var der ikke
nogen til den første træningssamling
i oktober, der ikke forstod princip-
pet med det samme. Enkelte løste
opgaven hurtigt og fortsatte til de
mere komplicerede, mens andre
brugte op til 20 minutter på den. Jeg
er ikke helt sikker, men jeg tror, der
var én eller to, der ikke løste den
korrekt.

Simpelt –

men svært

Jacob Aagaard, landstræner

i Dansk Skak Union

Fra landstræneren ..

... BSF CUP / COPENHAGEN CUP



�

�

2013 /1/27 27

Men i det øjeblik jeg gav løsningen,
så forstod alle det:

1. Tf8!

Ligner tidsspilde, men nu kan den
sorte konge ikke komme ud og for-
styrre den hvide kongens fremmarch.
Hvid vinder let:
1... Kh2 2. Ke5 g3 3. Kf4 g2 4. Th8†

Kg1 5. Kg3 Kf1 6. Tf8† Kg1 7. Tf7 Kh1

8. Th7† Kg1 9. Th2 osv.

Lad os tage det samme princip, men
nu i en mere kompliceret form. Fra
OL i Istanbul, 2012:

Alexei Shirov
Letland (2706)
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Vladimir Kramnik
Rusland (2797)

Hvid trækker og vinder!

Her, sikkert med meget lidt betænk-
ningstid tilbage, spiller Kramnik for-
kert. Princippet er igen skulder-
tackling, og der er i virkeligheden
ikke den store forskel fra vores før-
ste eksempel, på nær at der er flere
muligheder og flere statister på ba-
nen.

Partiet endte:
56. gxf6? Kg6 57. Txb3 Kxf6 58. Tb8

Td1† 59. Kc6 Tc1† 60. Kd7 Kf5 61. c8D

Txc8 62. Txc8 h3 63. Kd6 Kf4 64. Tc3

Kg4 65. Ke5 h2 66. Tc1 Kf3 67. Kf5

Kg2 68. Ke4 h1D ½-½

Hvid kunne have vundet efter 56.
c8D Txc8 57. Txc8 Kg6:
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Hvid trækker og vinder!

58. Kd5!!

Vores princip i aktion: den hvide
konge skærer den sorte konge af.
58... h3 59. Tc1 Kxg5 60. Ke4

Den hvide konge er nået ind ved si-
den af bonden; det er ikke længere
muligt at presse den væk.
60... Kg4 61. Tg1† Kh4 62. Kf3

Og Hvid vinder.

Hvorfor så Kramnik ikke dette? Han
har forstået skuldertackling, siden
han var omkring fem, vil jeg tro. Men
han havde sikkert ikke mere end to
minutter tilbage, og på trods af, at
varianten er ret simpel, så han den
bare ikke. Svaret er, som du sikkert
har gættet: skak er simpelt, men
svært. Som med de næsten-IM’ere,
der sloges med min træningsstilling,
forstod han det hele. Men udførel-
sen er altid sværere, end den ser ud!

Der er mange andre principper, som
for eksempel: Før du kan begynde
at tænke, skal du lære at se, eller en
af mine favoritter lige nu: Skak-
træning handler først og fremmest
om at træne koncentrationsevnen.

I 2013 vil der blive afholdt 5-6 træ-
ningssamlinger for eliten, og hvis
interessen er der, lige så mange for
det, jeg har valgt at kalde for ‘ambi-
tiøse amatører’. Se mere på...

www. ecc2012-chesseilat.com

. Europa Cup for klubhold

Den europæiske cup-turnering for
klubhold blev spillet i Eilat, Israel,
i oktober, selv om den traditionelle
opfattelse af Europa vel er, at græn-
sen går ved Bosporus og Sorteha-
vet, og at f.eks. Tyrkiet, som også er
medlem af ECU, følgelig er nærme-
re Europa end Israel. Rejseomkost-
ningerne har sikkert været en med-
virkende årsag til, at ingen danske
hold stillede op i år.

Skakligt var turneringen ellers nok
en rejse værd, for toppen blandt de
34 hold var bemandet med verdens-
navne. Peter Heine Nielsen deltog
på det tyske mesterhold OSC Baden-
Baden, og så stærkt var feltet, at ty-
skerne var seedet helt nede som nr. 6
og endda måtte endnu et par pladser
ned i slutstillingen.

Vinderholdet SOCAR Azerbaijan
stillede med Radjabov (Aserbajd-
sjan), Mamedyarov (Aserbajdsjan)
Topalov (Bulgarien) Grischuk (Rus-
land), Kamsky (USA), Sutovsky (Is-
rael), Safarli (Aserbajdsjan) og Gu-
seinov (Aserbajdsjan).

 Alligevel var de ikke mere vinder-
hold, end at kun korrektion skilte
dem fra Saint-Petersburg med Svid-
ler (Rusland), Dominguez (Cuba) og
Vitiugov (Rusland) i spidsen. SO-
CAR tabte i 1. runde 2½-3½ til 9.
seedede Ashdod, men slog i 6. runde
Saint Petersburg efter bl.a. at have
givet 6-0 æg til Oslo Schakselskap.
OSC Baden-Baden sluttede som nr.
8 med fire vundne matcher, én uaf-
gjort og to tabte. Peter Heine Niel-
sen scorede 3½ point af 6.

Dommer-kurser

• Turneringsledelse
• Kamplederuddannelse

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

Kontakt:
dommerkursus@skak.dk

§§



Af Thorbjørn Rosenlund

Med tre store turneringssejre i an-
den halvdel af 2012 har Magnus
Carlsen slået Garri Kasparovs tret-
ten år gamle ratingrekord med 10
point og er på FIDE's januarliste
noteret for utrolige 2861 i Elo-rating.

Den nu 22-årige nordmand top-
pede første gang FIDE's ratingliste
januar 2010, men kun fordi Kas-
parov havde trukket sig tilbage fra
turneringskak efter at have delt sej-
ren i Linares 2005 med Veselin
Topalov. Januar 2006 var Kasparov
for sidste gang på listen, stadig på
den førsteplads han siden januar
1984 kun  havde udlånt på to halvårs-

lister, til Anatoly Karpov juli 1985
og Vladimir Kramnik januar 1996.

Men nu er det altså sket, Kas-
parovs registrerede maksimale spil-
lestyrke er overgået!

Det begyndte i Moskva
Tal Memorial, et  klassisk felt med
spillere fra top-10, dog ikke Vladi-
mir Kramnik og verdensmester Vis-
wanathan Anand. Mange remiser
betød, at Magnus Carlsen som ube-
sejret kunne nøjes to gevinster, fordi
den italienske himmelstormer Fabia-
no Caruano nok vandt et parti mere,
men også tabte to.

Godt en måned efter sejren i Mo-
skva var Magnus Carlsen på plads i
den dobbeltrundige topgruppe ved
Biel-festivalen i Schweiz. Knap så
stærkt felt som i Tal Memorial, men
Magnus Carlsens 7 point af 10 gav
dog endnu et lille ratingplus. Efter
traditionel pointgivning havde det
også givet turneringssejren, men der
blev anvendt fodboldpoint, og kine-
seren Wabg Hao (2739), som godt
nok tabte begge indbyrdes partier til
Magnus Carlsen og sluttede et halvt
'almindeligt' point efter, scorede hele
seks gevinster og nåede med en en-
kelt remis 19 fodboldpoint mod
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Tal Memorial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. Magnus Carlsen,  NOR 2835 � ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5½

2. Fabiano Caruana, ITA 2770 ½ � ½ 0 0 1 ½ ½ 1 1 5

3. Teimour Radjabov, AZE 2784 0 ½ � ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 5

4. Alexander Morozevich, RUS 2769 ½ 1 ½ � 1 ½ 1 0 0 0 4½

5. Alexander Grischuk, RUS 2761 ½ 1 ½ 0 � ½ ½ 1 0 ½ 4½

6. Levon Aronian, ARM 2825 ½ 0 ½ ½ ½ � 1 ½ 0 1 4½

7. Vladimir Kramnik, RUS 2801 ½ ½ ½ 0 ½ 0 � 1 1 ½ 4½

8. Hikaru Nakamura, USA 2775 ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 � ½ ½ 4

9. Luke McShane, ENG 2706 0 0 0 1 1 1 0 ½ � ½ 4

10. Evgeny Tomashevsky, RUS 2738 ½ 0 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ � 3½

8.-18. juni 2012 i Moskva. Kategori 22. Ratinggennemsnit 2776.

Foto: Cathy Rogers.

Den norske VM-kandidat sluttede 2012 med

skakhistoriens højeste styrketal.

Magnus Carlsen

satte ratingrekord
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FIDE’s ratingliste

Top-10, 1. januar 2013

1. Magnus Carlsen, Norge 3/11 1990 2861

2. Vladimir Kramnik, Rusland 25/6 1975 2810

3. Levon Aronian, Armenien 6/10 1982 2802

4. Teimour Radjabov, Aserbajdsjan 12/3 1987 2793

5. Fabiano Caruana, Italien 30/7 1992 2781

6. Sergey Karjakin, Rusland 12/1 1990 2780

7. Viswanathan Anand, Indien 11/12 1969 2772

8. Veselin Topalov, Bulgarien 15/3 1975 2771

9. Hikaru Nakamura, USA 9/12 1987 2769

10. Shakriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan 12/4 1985 2766

89. Peter Heine Nielsen, Danmark 24/5 1973 2656

www. fide.com/
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Carlsens 18. Derefter fulgte Anish
Giri, Holland (2696) 16, Hikaru
Nakamura, USA (2778) 16, Etienne
Bacrot, Frankrig (2713) 7 og Victor
Bologan, Moldova (2732) 4. Bolo-
gan erstattede efter to runder russe-
ren Alexander Morozevich, som var
blevet syg, og spillede derfor kun
otte partier.

Langsom starter
Grand slam finalen blev igen spillet
dobbeltrundigt med første cyklus i
Sao Paolo og anden cyklus i Bilbao.
Magnus Carlsens første parti i Bra-
silien gik tabt, da han pressede for
hårdt ien remisstiling mod Caruana.
Italieneren fik yderligere to sejre,  og
Carlsen var 1½ point efter, da turne-
ringen efter pausen blev genoptaget
i Spanien.

Men nu var rollerne byttet om.
Carlsen reducerede ved at vinde over
Caruana i 1. runde, og da han i alt
scorede 4 point i 2. cyklus mod
Caruanas 2½, sluttede de to spillere
lige på førstepladsen i såvel traditio-
nelle point som fodboldpoint, som
også her talte først. En lynomkamp
blev vundet 2-0 af Magnus Carlsen,
som i de ti turneringer han til da
havde vundet bare siden 2009, havde
trukket sig sejrrig ud af alle omkam-
pe, han havde været involveret i. Selv
om lynskak jo ikke tæller i den se-
riøse Elo-rating, illustrerer isæt
omkampens 2. parti meget godt, hvor
suveræn Magnus Carlsen er – også
mod spillere fra verdenseliten:

5th Sao Paulo / Bilbao Final Master 1 2 3 4 5 6 pts./res.

1. Magnus Carlsen, NOR 2843 � � 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 17 / 6½

2. Fabiano Caruana, ITA 2773 1 0 � � ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 17 / 6½

3. Levon Aronian, ARM 2816 ½ ½ ½ 0 � � 1 ½ ½ ½ ½ ½ 11 / 5

4. Sergey Karjakin, RUS 2772 ½ ½ 0 ½ 0 ½ � � ½ ½ ½ 1 10 / 4½

5. Viswanathan Anand, IND 2780 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ � � ½ ½ 9 / 4½

6. Francisco Vallejo Pons, ESP 2697 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ � � 6 / 3

24. sept. - 13. okt. – 1. cyklus i Brasilien, 2. cyklus i Spanien. Kategori 22. Ratinggennemsnit 2781.

'Fodbold-point': 3 point for gevinst, 1 point for remis, tæller før klassiske point.

Fabiano Caruana
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Magnus Carlsen

Partiet var indledt med trækkene:
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. g3 b6 4. Lg2 Lb7

5. De2 d6 6. d4 cxd4 7. Sxd4 Sf6 8.

0-0 Sbd7 9. Td1 a6

... og i diagrammet afgjorde Carlsen
allerede sagen med:
10. e5! Lxg2 11. exf6 Lh3

Ellers slår Hvid på e6, men nu ryger
der en officer.
12. Dh5 Dxf6 13. Dxh3 Be7 14. Sc3

Dg6 15. Sc6 Se5 16. Sxe7 Kxe7 17.

Lf4

Så havde Caruana set nok.  1-0
�
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... RATINGREKORDEN

7th London Chess Classic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts./res.

1. Magnus Carlsen, NOR 2848 � ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 18 / 6½

2. Vladimir Kramnik, RUS 2795 ½ � 1 ½ ½ ½ 1 1 1 16 / 6

3. Hikaru Nakamura, USA 2760 ½ 0 � ½ ½ 1 1 1 ½ 13 / 5

4. Michael Adams, ENG 2710 0 ½ ½ � 1 ½ 1 ½ 1 13 / 5

5. Viswanathan Anand, IND 2775 ½ ½ ½ 0 � ½ ½ ½ 1 9 / 4

6. Levon Aronian, ARM 2815 0 ½ 0 ½ ½ � ½ 1 ½ 8 / 3½

7. Judit Polgar, HUN 2705 0 0 0 0 ½ ½ � 1 ½ 6 / 2½

8. Luke McShane, ENG 2713 0 0 0 ½ ½ 0 0 � 1 5 / 2

9. Gawain Jones, ENG 2644 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 � 3 / 1½

1.-10. december 2012. Kategori 21. Ratinggennemsnit 2752.

'Fodbold-point': 3 point for gevinst, 1 point for remis, tæller før klassiske point.

Foto: Cathy Rogers.

Magnus Carlsen
Norge (2843)

Viswanatghan Anand
Indien (2780)

Siciliansk / B52

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5† Ld7 4. Lxd7†

Dxd7 5. c4 Sf6

5... Dg4 6. 0-0 Dxe4 7. d4! er risika-
belt.
6. Sc3 g6 7. d4 cxd4 8. Sxd4 Lg7 9. f3

Dc7 10. b3 Da5 11. Lb2 Sc6 12. 0-0

0-0 13. Sce2 Tfd8! 14. Lc3 Db6!

15.Kh1  d5!

Anand befrier sin stilling  med takti-
ske midler. Pointen er 16. cxd5 Sxd5
17. exd5 Txd5, og Hvid har ingen
gode dronningofre.
16. Sxc6  bxc6 17. De1 Tdc8?

Men dette er allerede en alvorlig fejl.
Bedre var 17... Te8.
18. e5 Se8 19. e6!  fxe6 20. Sf4 Lxc3

21. Dxc3 d4

Et forsoningsoffer, men Hvid har
andre planer.
22. Dd2! c5 23. Tae1 Sg7 24. g4! Tc6

En overseelse, men Sort var også i
vanskeligheder efter 24... Tf8.
25. Sh3!  Se8 26. Dh6 Sf6 27. Sg5 d3

28. Te5!

Truer fælt 29. Sxh7!

28... Kh8 29. Td1 Da6
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30.a4

Anands stilling er udsigtsløs, så...
1-0

Med de hvide brikker var Magnus
Carlsen hård ved verdensmesteren:
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Magnus Carlsens sluttede året med
at vinde London Chess Classic. Nu
var Kramnik endelig blandt mod-
standerne, og den russiske eks-VM
var i formidabel form. Men Carlsen
holdt remis i det indbyrdes parti og
var et halvt point mere effektiv mod
bunden.

Kandidatturneringen
Fra 14. marts gælder det så kandidat-
turneringen, ligeledes i London.
Carlsen, Kramnik, Aronian, Gel-
fand, Radjabov, Grischuk, Ivanchuk
og Svidler kæmper om retten til en
VM-match mod Anand. Og Magnus
Carlsen er ratingfavorit.

Fabiano Caruana og Magnus Carlsen afgjorde Grand Slam finalen i omkamp.
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v/ Steffen Pedersen

Siden sit VM-titel-forsvar mod Bo-
ris Gelfand i maj måned sidste år
har den indiske verdensmester
Viswanathan Anand været decide-
ret uskarp. Man fristes til at sige
uinspirerende. Samtidig er Anand
dumpet ned som nummer syv i ver-
den, næsten 100 point lavere ratet
end Magnus Carlsen, der har lagt
markant afstand til sine nærmeste
konkurrenter.

Derfor var det også spændende at
følge starten på den traditionelle
superturnering i Wijk aan Zee. I lang
tid har der ikke været meget ‘Tiger
of Madras’ over den indiske ver-
densmester, men i fjerde runde vi-
ste han i den grad klør, da Levon
Aronian løb ind i en skarp forbere-
delse. ‘I should study openings bet-
ter’ var armenierens første reaktion
efter partiet:

Levon Aronian (2802)

Viswanathan Anand (2772)

Meranerforsvaret / D47

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

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

Ld3 Ld6 9. 0-0 0-0 10. Dc2 Lb7 11. a3

Denne stilling kan opstå fra forskel-
lige trækfølger. Ved DM i Odense
2011 spillede Mikkel Antonsen 11.
Sg5 mod mig. Der fulgte 11... h6
12. Sge4 Le7 13. a3 c5!? med spæn-
dende komplikationer og remis ved
trækgentagelse ti træk senere. Et par
runder senere valgte han teksttræk-
ket mod Allan Stig Rasmussen og
vandt et interessant parti.

�

�

11... Tc8

I et parti med omvendte farver,
Linares 2009, spillede Aronian selv
11... a6. Sort har også andre plausi-
ble træk: 11... a5 (som Allan Stig
Rasmussen spillede), 11... De7 og
11... h6 for blot at nævne et par styk-
ker.
12. Sg5

En typisk fortsættelse på dette ud-
fald er i lignende stillinger 12...
Lxh2† 13. Kxh2 Sg4† 14. Kg1
Dxg5 15. f3 Sgf6 16. e4 med god
kompensation for den ofrede bonde.
Anand har dog et interessant alter-
nativ parat.
12... c5!? 13. Sxh7 Sg4 14. f4?!

14. h3 Lh2† 15. Kh1 Dh4 er godt
for Sort ifølge Anand, men efter 16.
Le4 Lxe4 17. Dxe4 f5 18. Dxe6†
Kxh7 19. Dxd7 cxd4 20. exd4 Lb8
21. Kg1 er der næppe bedre end
trækgentagelse med 21... Lh2† 22.
Kh1 Lb8.
14... cxd4 15. exd4 Lc5!!

En fantastisk ressource. Hvid bliver
blæst af brættet herefter.
16. Le2?

Dette taber formentlig straks. Hvids
bedste er 16. dxc5, men Sort står
klart bedst efter 16... Sxc5 17. Sxf8
Sxd3 18. h3 Dd4† 19. Kh1 Sdf2†
20. Txf2 Sxf2† 21. Kh2 Sd3.
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16... Sde5!!

Sort har adskillige officerer i slag,
men uanset hvilken af dem, Hvid
tager, vil der fortsat være et massivt
skyts rettet mod Hvids konge.
17. Lxg4

�

17. dxc5? Dd4† 18. Kh1 Sf2† 19.
Txf2 Dxf2 og Hvid kan ikke for-
hindre mat i nogle få træk.
17... Lxd4† 18. Kh1 Sxg4 19. Sxf8
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19... f5!!

En sidste nøjagtighed. 19... Kxf8
eller 19... Dh4 kan begge besvares
med 20. Dh7. Selv om Hvid nu får
mulighed for at redde sin springer,
kan det ikke forhindres, at Sorts
dronning kommer til h-linjen med
afgørende virkning.
20. Sg6 Df6 21. h3 Dxg6 22. De2 Dh5

23. Dd3?

En afsluttende fejl, men stillingen
efter 23. Tf3 Sf2† 24. Kh2 Lxf3 25.
Dxf3 Dxf3 26. gxf3 Sd3 vinder Sort
også.
23... Le3!
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 24. opgivet. 0-1

www. tatasteelchess.com/
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I sommeren 2008 startede en opvis-
ningsmatch på seks partier med
Nimzowitsch-åbninger som tema, og
deltagerne var de to tidligere k-skak
verdensmestre, russeren Mikhail
Umanskij og hollænderen Gert Jan
Timmerman. Partierne er blevet vist
live på ICCF’s hjemmeside, og man
har således løbende kunnet følge
med i udviklingen. Efter 2½ års spil
havde Umanskij vundet ét parti,
mens tre var endt remis.

Men kort før julen 2010 døde
Umanskij i en alder af kun 58 år, og
af de to resterende partier, som begge
var nået op på 81 træk, blev det ene
bedømt til remis, mens Timmerman
blev bedømt som vinder af det an-
det. Matchens samlede resultat blev
således 3-3.

Slutningen på en serie
For nogle siden (2005-2007) spil-
lede de samme to en lignende opvis-
ningsmatch med gambitåbninger
som tema, og dengang vandt Uman-
skij med 3½-2½ (omtalt i Skakbladet
nr. 7, 2008). Gambitåbninger med
det fri officersspil passede åbenbart
bedre til angrebsspilleren Umanskij,
men i den seneste – og nu altså des-
værre sidste – match kunne man for-
vente, at den dybsindige positions-
spiller Timmerman ville få overta-
get i de mere lukkede Nimzowitsch-
åbninger.

Det var i hvert fald tydeligt, at
Umanskij havde større problemer,
for han brugte i flere af partierne
meget længere betænkningstid end
normalt. Timmerman brugte som
sædvanlig al sin betænkningstid, og
han benyttede ofte trækgentagelser
for at udskyde vigtige beslutninger
og samtidig demonstrere, at mod-

standeren ikke kunne gøre andet et
at afvente begivenhederne. Han har
udtalt, at han altid prøver at sætte sin
modstander på et tog, som er så ube-
hageligt som muligt, og hvorfra der
ingen udvej er.

Som Nimzowich spillede
Der blev udvalgt seks forskellige
åbningsvarianter, som stammer fra
eller er blevet populariseret af Nim-
zowitsch, og der blev trukket lod om
fordelingen af åbningerne mellem
spillerne.

Umanskij vandt et langt og spæn-
dende parti med Nimzowitsch’ an-
greb (1. Sf3 d5 2. b3) efter 80 træk,
hvor han ofrede en kvalitet og fik en
solid stilling med løberparret, og han
fik lidt efter lidt vundet så mange
bønder, at han til sidst kunne gøre
sin overvægt gældende i slutspillet.

Til gengæld var Umanskij i tabs-
fare med sort i Winaver-varianten i
Fransk, hvor han spillede et skarpt
bondeoffer, men Timmerman kon-
soliderede stillingen med en mer-
bonde og kunne længe spille på ge-
vinst i et slutspil, som dog endte med
at blive bedømt som remis.

Ligeledes kom Timmerman bedst
ud af komplikationerne med hvid i
gammelindisk, hvor han vandt en
kvalitet og trods Umanskijs hårdnak-
kede forsvarsspil endte med at få til-
kendt sejren ved bedømmelse. I dette
parti lavede Timmerman et af sine
glansnumre, idet han kunne give 12
skakker med dronningen på forskel-
lige felter, uden at modstanderen
kunne gøre noget, og uden at det blev
remis. Denne fristelse kunne han
naturligvis ikke stå for, og oven på
denne anstrengelse kunne han så
holde fri de næste par måneder.

Mikhail Umanskij
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Gert Jan Timmerman

Umanskij har netop spillet 31... Dc4-
e4, og nu vinder Timmerman be-
tænkningstid ved at lade dronningen
give ti skakker mere end nødvendigt
for at nå til f3.
32. Dd8† Kg7 33. Dc7† Kg8 34. Db8†

Kg7 35. Da7† Kg8 36. Da8† Kg7 37.

Db7† Kg8 38. Dc8† Kg7 39. Dd7† Kg8

40. De8† Kg7 41. De7† Kg8 42. De6†

Kg7 43. Df6† Kg8 44. Df3

Og efter yderligere 37 træk og af-
bytning af tre sæt bønder blev stil-
lingen altså vurderet som gevinst for
Hvid.

Umanskij spillede hvid i fremstøds-
varianten i fransk, og han stillede sig
flot op og vandt en bonde, men
Timmerman havde en god stilling,
og partiet endte remis. Timmerman
havde de hvide brikker i den vistnok
unavngivne åbning 1. e3 e5, hvor-
med Nimzowitsch vandt over Spiel-
mann i Karlsbad 1929. Efter 2. c4
(nu er det engelsk eller siciliansk i
forhånden) 2... Sf6 3. Sf3 e4 4. Sd4
Sc6 5. Sxc6 dxc6 6. d4 exd3 7. Lxd3
Dd6 skulle man tro, at Hvid havde
en relativt overkommelig opgave

Nimzowitsch-match –

mestrenes sidste møde

K-skak

Af Erik André Andersen

�
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med at forsøge at gøre bondeover-
vægten i centrum og på kongefløjen
gældende. Men Timmerman fandt på
det besynderlige træk 8. Db3, hvis
mening aldrig blev klarlagt. Partiet
endte remis.

Den af Nimzowitsch’ mange åb-
ningsideer, som har sat sig de mest
varige spor, er nimzoindisk, og
matchens bedste parti blev spillet
med netop denne åbning:

Mikhail Umanskij
Rusland (2664)

Gert Jan Timmerman
Holland (2696)

Nimzoindisk / E43

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 b6.

Disse træk var obligatoriske. Uman-
skij vælger vanen tro en skarp op-
stilling.
5. f3 0-0 6. e4 La6 7. Lg5 h6 8. Lh4 d6

9. a3 Lxc3† 10. bxc3 Sc6.

Dette er Sämisch-varianten, den mest
principielle modgift mod Nimzo-
witsch’ åbningsidé 3... Lb4, men dog
i en lidt usædvanlig udgave på grund
af den tvungne trækfølge. Denne
variant ville normalt opstå efter 1.
d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. a3
Lxc3† 5. bxc3 Sc6 6. f3 b6 7. e4

La6, altså et tempo bedre for Hvid.
11. f4 e5 12. Ld3 Te8 13. Sf3 exd4 14.

0-0 dxc3 15. Dc2 De7 16. Tae1 De6

17. Dxc3

Hvid er fuldt udviklet og formår på
bekostning af en enkelt lille bonde
at lægge et kolossalt pres på Sorts
kongestilling.
17... Sh5 18. Sd2 Lb7 19. Te3 Tab8!

Timmerman forsvarer sig iskoldt.
Hvem ville have fundet på dette
træk?
20. Le2 Sf6 21. Tff3 Sh7 22. Tg3 f6 23.

Th3 Kh8 24. Lf2 Se7 25. Th4 Dd7 26.

Lh5 Tf8 27. Teh3 c5 28. Le3 b5!

Dette var altså pointen ved Sorts 19.
træk. Et modangreb begynder at tage
form.
29. f5 b4 30. axb4 cxb4 31. Db2 Sg5

32. Lxg5 fxg5 33. f6.

Den sorte stilling synes at være på
sammenbruddets rand, og endnu en
gang må Timmerman finde ét af de
gode forsvarstræk.
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33... Sf5!

Smukt og elegant.
34. Tg4 Txf6 35. Txg5 Se3! 36. Tg6 Txg6

37. Lxg6 Dg4 38. Txe3 Tf8 39. h3 Dxg6

40. Dxb4 Df6 41. Dc3 Df2† 42. Kh2

Tf6

Med en flot trækserie har Sort bragt
sig ud af alle vanskeligheder og står
nu mere aktivt. Hvid må tilstræbe
remis.
43. Tg3 Df4 44. De3 De5 45. Sf3 Df4

46. Sd2 De5 47. Sf3 Df4 48. Sd2 re-

mis

Et godt kampparti, hvor Hvids mas-
sive angrebsopbygning blev imøde-
gået med koldblodigt og elegant
forsvarsspil.
½-½

Efter Umanskijs alt for tidlige bort-
gang får vi desværre ikke flere
opvisnings- og tema-matcher mel-
lem disse to spillere, som stod så godt
til hinanden, og vi får i det hele taget
ikke lejlighed til at nyde flere af
Umanskijs flotte angrebspartier, bå-
ret frem af viljen til sejr og ofte for-
bundet med svært gennemskuelige
ofre af bønder og officerer.

Umanskijs bedste resultater var
sejren i den 13. VM-turnering i k-
skak (1994-1999), som kom i hus
ved blandt andet at besejre Erik Bang
i et afgørende parti, og den overlegne
sejr i verdensmestrenes jubilæums-
turnering (2001-2005).

Computerfrit

Veteran DM 2011

Slutstilling: 1. Henning Larsen,
Aars, 7½, 2. Aage Justesen, Nørre
Alslev, 6, 3. Svend Erik Ander-
sen, Taastrup og Bent Skov, Høj-
slev, 5½, 5. Ejnar Møller Kristen-
sen, Esbjerg, 4½, 6. Poul Ander-
sen, Middelfart, 4, 7. Niels Bertel-
sen, Brøndby, 2, 8. Hjarne Dyrs-
ting, Virum, 1, 9. Ole Cohr Stahl,
Sorø, 0.

Peter Lindegaard

Links til international k-skak og
turneringsmuligheder via:

DM 2011

Slutstilling: 1. Svend G.J. Nørre-
lykke 11, 2. Søren Rud Ottesen
10½, 3. Kenneth Varberg 10, 4.
Poul Erik Jørgensen 10, 5. Lars-
Henrik Bech Hansen 9½, 6. Claus
Jensen 8. 7. Søren Peschardt 7½,
8. Arne Walther Larsen 6½, 9.
Michael D. F. Sørensen 6½, 10.
Brian Feldborg 6½, 11. Karsten
Kjeldsen 6, 12. Jan Robert Am-
birk 5½, 13. Jens Holm Nielsen
4½, 14. Jesper Hjort 2, 15. Erik
Pontoppidan 1.

Peter Lindegaard

www. skak.dk

+ Spil skak + K-skak
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Bøger

Jan Timman har udgivet flere bøger
på det seneste (og der er også nyligt
kommet en biografi om ham), men
hans bog Schakers (Skakspillere) fik
mest omtale i medierne i Holland,
ikke mindst i TV, og selv spidsede
jeg ører, da jeg hørte Timman be-
svare spørgsmålet om, hvilken af de
portrætterede personer, der havde
gjort mest indtryk på ham: ‘Bent
Larsen’, svarede Timman for åben
skærm.

Og så er der selvfølgelig ikke an-
det at gøre end at anskaffe sig bo-
gen, som har undertitlen ‘portrætter’.
Ti af verdens store skakspillere,
hvoraf Timman selv personligt har
mødt (og spillet mod) de ni sidst-
nævnte: Aljechin, Botvinnik, Lar-
sen, Spasskij, Fischer, Andersson,
Kasparov, Polgar (Judit) og Carlsen.

Bogen lever imidlertid ikke helt
op til betegnelsen ‘portrætter’, for
der er snarere tale om anekdoter,
selvoplevede historier, historier fra
tredjehånd, og drømme (!). Og hvor
er Karpov? (Svar: i kapitlet om
Kasparov). Man skal faktisk læse
bogen grundigt, eller to gange, som
jeg har gjort, for at finde guldkorn
og ting, der ikke allerede er kendt i
offentligheden og/eller som myter.

Spejler i mestrene
I virkeligheden tror jeg derfor også,
at Timman blot har villet skitsere
nogle skakspillere for derefter at
kunne spejle sig i dem. Vel tydeligst
i afsnittet om Magnus Carlsen, som
Timman kun har spillet mod en en-
kelt gang (og vundet). Timman for-
tæller om Carlsens skakopvækst og
sammenligner med sin egen og hu-
sker det svære valg mellem at tage
på skoleudflugt eller deltage i de re-
gionale skakmesterskaber, altså val-

get mellem det normale sociale liv
eller dyrke talentet.

En lidt sjov spejling findes i Spas-
sky-kapitlet, hvor Timman refererer
Spasskys beskrivelse af Timmans
spil: det var stærkt, men det mang-
lede ‘cement’ (og Timman giver
Spassky ret). Timman snakker mest
om menneskene bag brikkerne, her
og der suppleret med nogle skak-
tekniske betragtninger, f.eks. skriver
han i Polgar-kapitlet om et samar-
bejde, han indgår med Judit, som kan
tage ved lære af hans klassiske posi-
tionspil, mens han kan tilegne sig
noget af hendes skarpe, taktiske ind-
sigt i spillet.

Fischer-portrættet er blot en gen-
nemgang af Fischers tragisk-be-
synderlige liv tilsat et fælles natklub-
besøg i Bruxelles i 1990, den eneste
gang hvor de mødtes personligt. Det
spiller for så vidt ingen rolle, at Tim-
man aldrig mødte Fischer over skak-
brættet, men Fischer-kapitlet er en
endog meget tynd kop te i forhold
til, hvad f.eks. Larsen har skrevet om
Fischer.

Botvinnik-kapitlet er specielt der-
ved, at Timmans første skakbog
handlede om Botvinnik, som han
senere også skulle møde: Botvinnik
lever et strengt afholdsliv, som får
Timman til huske, hvordan han selv
eksperimenterede med sådan et aske-
tisk liv, hvilket dog medførte kata-
strofale resultater, hvorefter han
vendte tilbage til sin usunde livsstil
med smøger, sprut og rock’n’roll i
swinging Amsterdam, den by han
altid har været knyttet til (og så kom
resultaterne!).

Sådan fungerer oplevelserne med
de store mestre i Timmans bog som
springbræt for betragtninger over
skakspillet og ham selv.

Asketen Andersson er samme hi-
storie, idet det nye (for mig) var, at
Ulf og Jan har et langt venskab, hvil-
ket kan forklare det relativt store
antal remiser mellem de to. Anders-
son (han lever endnu og ses spora-
disk ved en turnering i Holland) har
på én undtagelse nær aldrig skrevet
eller publiceret. Kontrasten til Lar-
sen er enorm, men netop ham, Lar-
sen, kunne Timman godt lide: lange
samtaler mellem de to i baren til langt
på ud natten eller morgenen, men
også det oprørske hos Larsen gjorde,
at Timman kan lide (at spejle sig i)
Larsen.

Respekten for Larsen
De taler f.eks. om Christiania, og
Larsen fortæller, at han vil opgive
sit danske statsborgerskab, hvis Chri-
stiania skulle blive lukket. Det er jo
vand på den langhårede Timmans
hippiemølle. Men Larsen kunne, si-
ger Timman, tale om stort set alle
emner, også på et flydende hol-
landsk, hvis det skulle være (og det
kan jeg bekræfte, for jeg har en gang
af min svigerfar lånt en dvd med et
TV-interview med Larsen, der taler
et glimrende hollandsk).

Verdensmanden Larsen er tyde-
ligvis lige noget for Timman, der
også kan fortælle de kendte histo-
rier, som at Larsen ikke fandt det
passende at blive ønsket tillykke med
andenpladser, og at det var tidsspilde
at fremsætte remistilbud, eftersom
han altid, høfligt, afslog dem. Lar-
sens cocktail af kompromisløst spil
ved brættet og store sociale omgæn-
gelighed, og enorme ordrighed, både
på skrift og tale – ingen skrabede
Andersson-tilstande her – falder i
Timmans smag: ‘Sjældent har jeg
mødt en så inspirerende og original
person som Bent Larsen’, skriver en
betaget Timman.

Kapitlet om Larsen er da også
skrevet med indlevelse og respekt.
Men læsere af Schakers skal dog i
øvrigt ikke forvente dybtgående
psykologiske portrætter af de ti skak-
spillere, idet der for det meste er tale
om erindrende pennestrøg, som dog
til tider godt kan spidde, f.eks. får

Timman portrætterer

ti store skakspillere

Af Anders Bay

Jan

Timman.
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Kasparov nogle drøje hug med på
vejen, hvis antidemokratiske og
vendekåbeagtige opførsel (i forhold
til skakorganisatoriske tiltag) får
Timman til at sidde med en mærke-
lig smag i munden, når han i TV ser
Kasparov energisk demonstrere mod
Putin og for demokrati. Men Kas-
parov får en slags syndsforladelse,
fordi han altid har bevaret fascina-
tionen for skakspillet, eksemplifi-
ceret ved, at de to, Kasparaov og
Timman, finder sammen om en slut-
spilsopgave hvor fire springere vin-

Livet er et skakspil
Blot 24 år gammel udsendte den ny-
bagte verdensmester Garri Kasparov
i 1987 selvbiografen ‘Child of
Change’ (udgivet som ‘Alt på et
bræt’ året efter i Peter Dürrfelds
oversættelse). En vred ung mand
med store tanker om sig selv, som
siden har bevist både ved skakbræt-
tet og som skribent, bl.a. med 5-binds
værket ‘My Great Predecessors’, at
han faktisk var og er i en klasse for
sig selv.

Kasparov valgte at afslutte sin ak-
tive skakkarriere med sejren i Linares
2005, og det er derfor ikke overra-
skende, at ‘How Life Imitates
Chess’, som han året efter skrev i
samarbejde med skakjournalisten
Mig Greengard, er væsentligt mere
reflekterende og balanceret i forhol-
det til de tidligere konkurrenter, i
særdeles til VM-forgængeren Ana-
tolij Karpov. Men ‘Livet er et skak-
spil’, som er bogens danske titel i
Joachim Wrangs oversættelse fra
2012, er ingen klassisk selvbiografi,
men en slags meta-refleksion, altså
refleksion over de refleksioner og

i stedet for ‘kongebonden’, ‘score-
kort’ i stedet for ‘noteringsliste’, ‘ud-
veksle brikker’ i stedet for ‘afbytte’,
m.fl. Dog småting i en intelligent og
helt igennem læseværdig bog.

Garri Kasparov:
Livet er et skakspil. 333 sider,
Forlaget Klim 2012.

Lær af Judit Polgar
Storesøster Susan blev verdensme-
ster for kvinder, mellemsøster Sofia
blev også en stærk IM, men det det
var lillesøster Judit Polgar, der brød
mændenes dominans, konkurrerede
på deres præmisser og blev den før-
ste kvinde i toppen af verdensrang-
listen i ‘åben række’. Hun blev ud-
nævnt til stormester i en alder af 15
år, 4 måneder og 28 dage og slog
dermed Robert J. Fischers rekord
med ca. en måned som den yngste
GM nogen sinde.

Polgar-søstrene og det pædagogi-
ske eksperiment, deres utrolige frem-

der over én dronning. Og det er også
sådan, at bogen skal læses, for
Timmans fascination af spillet og
dets store mesterlige udøvere.

Schakers prætenderer med titlen
og undertitlen og det elegante om-
slag at være mere og andet end det,
den er: Timmans møde med og erin-
dringer om store, på den ene eller
anden måde markante spillere, og
måske er det også sådan omslaget
skal tolkes: den lille (guld)springer
ser op til og spejler sig i den store
(belærende) springer.

konstante selvanalyser, der var en
forudsætning for succesen og sejre-
ne.

Bogen kan læses på militæraka-
demier og business-skoler – og bli-
ver det sikkert også – for det ‘liv’,
den diskuterer, er strategiens, be-
slutningernes, kampens og sejrens
liv. Selv om Kasparov i de senere år
har viet sit liv til oppositionen mod
Vladimir Putins styre i Rusland, og
gør det med samme personlige mod
og handlekraft, som da han spillede
skak – blev f.eks. tævet af politiet
for at demonstrere for Pussy Riot i
Moskva – er det ikke hos Kasparov,
man skal søge svar på ‘godt og ondt’,
‘rigtigt og forkert’. Til gengæld får
man mange kloge og præcise be-
tragtninger om ‘succes og fiasko’,
‘sejr og nederlag’.

Man får også en lang række fine
portrætter af de store skakmestre,
som den modne Kasparov nu accep-
terer at være formet af – eller imod,
på den måde at de tvang ham til yde
det optimale og til at tilpasse strategi
og endda spillestil. Elementært
spændende er beretningerne om de
store VM-opgør, om hans indre og
ydre kampe, og det hele krydres med
mange fine anekdoter.

Oversættelsen er generelt en for-
nøjelse at læse, men selv om bogen
som appendiks bringer en ordliste
med danske skakudtryk, dukker det
engelske op i rigeligt mange eksem-
pler på manglende respekt for dansk
skakterminologi: ‘Kongens bonde’

v/ Thorbjørn Roenlund

Bognoter

Jan Timman:
Schakers – Portretten.
240 sider, De Bezige Bij 2012.



pege på noget gevinsttræk i midt-
spillet, der ikke strider mod et eller
andet princip.

Forfatteren vil sikkert vide at op-
stille adækvate modargumenter,
hvorpå opponenten pænt ville takke
og sætte sig ned. Indtil han afslut-
tende kan udtale sin helhjertede aner-
kendelse for dette dybt gennemar-
bejdede, avancerede og originale
værk om angrebsspillets mekanis-
mer.

Jacob Aagaard: Attacking Manual
1 & 2. Hhv. 320 sider og 460
sider, Quality Chess 2010.

Walter Brownes

erindringer
Den farverige amerikaner Walter
Browne (født i australien 1949 som
Walter Shawn Browne) seks gange
USA-mester i skak fra 1974 til 1983
og pokerstjerne, har skrevet sine
(skak)erindringer under titlen ‘The
Stress of Chess’. Browne delte sej-
ren i den nok stærkeste turnering i
Danmark nogen sinde, Nimzowitsch
Memorial 1985 (sammen med vores
egen Bent Larsen og Rafael Vagan-
jan, USSR), men sytten år forinden
havde han som helt ung og selvbe-
vidst mesterspire erobret Køben-
havn. Med base i et værelse i den
indre by, han lejede billigt af ‘the
local legend Jens Enevoldsen’, spil-
lede han pengene op af lommerne
på den københavske elite i hæsblæ-
sende lynskak i Capablanca-klubben
på Åboulevarden. Også pokerfær-
dighederne blev der arbejdet på, når
aftenmørket havde sænket sig uden
for Capablanca-klubben.
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gang var et resultat af, er behandlet i
flere bøger, bl.a. ‘How the Polgar-
sisters Changed the Game of Chess’
(Susan Polgar og Poul Truong,
2005) og ‘Judit Polgár – Matt a
férfiaknak’ (af András Kepes, på
dansk ‘Judit Polgár – mændene sat
skakmat’ ved Péter Eszterhás 2010).
I murstensbogen ‘Polgár Chess
training in 5333+1 positions’ kan
man forsøge at arbejde sig igennem
de samme træningsopgaver, som
diagram efter diagram gjorde de tre
småpiger til drevne skakmestre.

Nok så interessant er imidlertid det
indblik i sin skaklige udvikling, Judit
Polgar selv giver i den partisamling
‘How I beat Fischer’s record’, hun
nu udsender som første bind i serien
‘Judit Polgar Teaches Chess’ på
Quality Chess. Her får værket i øv-
rigt en dansk vinkel, for i sit forord
fortæller Polgar, at det var entusias-
men og støtten fra forlægger Jacob
Aagaard, der førte projektet fra idé
til bog.

Den omtrentlige kronologi i de 90
partier og partifragmenter tjener det
dobbelte formål at fortælle selv-
biografisk (om de første år som
barnestjerne frem til stormestertitlen)
og samtidig illustrere, hvordan den
skaklige forståelse udvikler sig fra
simple taktiske tricks til mere sofi-
stikerede strategiske overvejelser.
Og bogen lever op til denne dob-
belte hensigt: kan med udbytte læ-
ses både for at blive klogere på fæ-
nomenet Judit Polgar og for selv at
blive en stærkere skakspiller.

Judit Polgar: ‘How I beat
Fischer’s record’, Judit Polgar
Teaches Chess 1, 384 sider, mange
fotos, indb., Quality Chess 2012.

Attacking Manual
Noget så sjældent som en dansk vin-
der af en af de mest prestigefyldte
internationale hædersbevisninger for
skakbøger, Isaac Boleslavskys pris,
uddelt af FIDE’s trænerkommission.
Den danske landstræner Jacob Aa-
gaard er dermed som forfatter i sel-
skab med kapaciteter som Mark
Dvoretsky og Artur Jusupov, og
hans angrebs-manual i to bind på i
alt 780(!) sider uden videre anbefa-
let.

Varme anbefalinger fik Attacking
Manual da også af Peter Heine Niel-
sen i Skakbladet 2010, men ved en
så speciel lejlighed er der grund til
igen at se på, hvilke kvaliteter som
overbeviste FIDE-kommissionen.

Ved første blik adskiller bøgerne
sig i opbygning ikke væsentligt fra
andre seriøse værker om midtspillet:
Instruktive partieksempler vises og
analyseres. Men giver man sig først
i kast med bøgerne, er det slående, at
eksemplerne ikke kun viser, hvor-
dan angrebene føres, men også hvor-
for de opstod. Der er meget klare for-
klaringer på selv de mest kompli-
cerede sammenhænge, og veksel-
virkningen mellem dybe analyser,
skarpe iagttagelser og fyndige kon-
klusioner skaber med garanti nye
aha-oplevelser hos enhver læser fra
klubspiller-niveau til stormester.

Hvis anmelderen et kort øjeblik
skal indtræde i rollen som officiel
opponent, kan han fremføre, at bø-
gerne indimellem griber til samme
dogmatik, som den erklærer at ville
lægge bag sig, f.eks. i stillingen efter
Sorts 29. træk i Kasparov - Topalov
(bind 2, side 124), hvor det siges, at
trækket forsynder sig mod det grund-
læggende princip ikke at svække sig
på den fløj, hvor man er den svage
part, og desuden i den konkrete stil-
ling kan gendrives taktisk. Netop
sådan ville ‘de gamle mestre’ have
argumenteret, mens den moderne
erkendelse er, at den principielle
skepsis over for et træk kun er rele-
vant, hvis trækket i netop den kon-
krete stilling faktisk er dårligt. Sat
på spidsen er det næppe muligt at



kerne præsenteres de sidste regler:
skak, mat, pat, remis, rokade og en
passant.

Efter hæfte 1, der levede op til sin
titel ‘Lær skak træk for træk’, er de
følgende to hæfter ‘Fra åbning til
slutspil’ og ‘Mester i kongernes spil’,
mere traditionelle i deres valg af
skakeksempler, men dels er det
trods alt en god tradition, dels er der
mange kloge og snurrige ting i tek-
sten. F.eks. ‘Bent-remsen’: Spil midt-
spil som Bent, så viser du talent. Og
‘Bent’, ja ham kender vi nok, men
han er også et akronym for Brikkerne
frem! / Efter kongen! / Nap brikker i
slag! / Tænk kort og langt!

Hvert hæfte rummer stof til tolv
lektioner, med eksempler, anvisnin-
ger og et par opgaver, som i hæfte 3
allerede nærmer sig en sværhed, så
de kunne gøre god fyldest i Tag stil-
ling her i bladet.

Når det tilføjes, at hæfterne er skre-
vet i et levende sprog, som voksne
også sagtens kan føle sig underholdt
af, og at Henrik Andersens fortid
som elitespiller og nutid som skak-
lærer er tydelig, at layoutet er smukt
og overskueligt, at systemet kan sup-
pleres med tre opgavehæfter med
hver 60 diagramstillinger, må det
være klart, at der her er tale om et
undervisningsværktøj, der bør finde
udbredelse i skoler og klubber såvel
som i private skakhjem.

Henrik Andersen: Skak for sjov 1,
2 og 3, Skakopgaver 1, 2 og 3 (for
begyndere / for øvede / for mestre).
Forsider: Morten Ree. Fotos:
Christoffer Lundegaard. Forlaget
Bedre til skak, 2012.
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I den seriøse ende spillede han fire
matcher mod nogle af landets stær-
keste spillere, om penge naturligvis,
og Browne vandt sammenlagt 11½-
3½, den sidste match over Danmarks
næstbedste spiller, IM Børge Ander-
sen. Hvorefter folkeviddet – Jens
Enevoldsen formentlig – døbte ham
‘Tombstone-Browne’. Matcherne
blev dog ikke anset for helt lødige,
fik ingen omtale i Skakbladet, mens
en turnering i Randers, som Erik
Pedersen vandt foran Browne, blev
grundigt dækket.

Browne skriver om københavner-
tiden og om den økonomiske nød-
vendighed af hele tiden at vinde.
Blandt bogens 101 kommenterede
partier er der to fra Nimzowitsch
Memorial i 1985 (sejrene over Short
og Nikolic), men gemmer man lo-
kal-nostalgien lidt væk, er der mange
andre seværdige partier mod tidens
største navne i international skak. Og
spændende beretninger fra 45 år i
international topskak.

Walter Browne: The Stress of
Chess – and its Infinite Finesse.
463 sider, mange fotos. New In
Chess 2012.

Vind med 1. d4
Et godt åbningsrepertoire er baseret
på viden om modstanderens mulige
valg og forståelse af de stillingsty-
per, der opstår efter de beslutninger,
man som konsekvens selv må træffe.

I første bind af mineserien
‘Playing 1.d4’ gav GM Lars Schan-
dorff en række anvisninger på spil
mod svaret 1... d5, som tilsammen
dannede et repertoire i dronning-
gambit. I bind 2 fra 2012 gælder det

1.d4-spillerens repertoire mod di-
verse indiske systemer. I stedet for
at angribe problemet med ency-
klopædisk uoverskuelighed tager
Lars Schandorff udgangspunkt i 78
mønsterpartier, som hjulpet af ana-
lyser og alternative variantforløb
giver konkrete anbefalinger til spille-
måder, der fastholder Hvids initia-
tiv. Og endnu vigtigere: bidrager til
den altafgørende stillingsforståelse i
det variantlandskab, læseren bevæ-
ger sig ud i. En meget givende reper-
toire-bog for den seriøse turnerings-
spiller.

Lars Schandorff: ‘Playing 1.d4 –
The Indian Defences’, 245 sider,
Quality Chess 2012.

Skak for sjov
Vi vil gerne lære andre at spille skak.
Det fremgår faktisk af Dansk Skak
Unions formålsparagraf – og skak
er jo et sjovt spil. Men hvordan kom-
mer man i gang uden at kvæle den
spæde interesse i en dyne af regler,
teknikker og strategiske formanin-
ger?

Med tre fine små hæfter i serien
‘Skak for sjov’, giver Henrik An-
dersen sit eget og skoleskakkens bud
på, hvordan læringen kan ske i na-
turlig rytme og hele tiden bruges i
praksis. Og uden at slække på de
skakfaglige krav til korrekthed. Brik-
kerne indføres pø om pø, først
bondeskak, så springere, tårn, løbere
og droning, der alle får lov at vise,
hvad de kan på det næsten tomme
bræt.

Med kongens ankomst side 21 er
vi klar til et ‘rigtigt’ skakparti, og
mens der stadig spilles med brik-



Bodil Roed

Efter en periode med kritisk sygdom sov Bodil Roed stille ind onsdag
d. 19 september, kun 64 år gammel. Hun var indtil da aktivt medlem
af Brøndby Skakklub og deltog bl.a tre uger inden sin død i en EMT-
turnering i Brønshøj.

Før Brøndby Skakklub var Bodil siden 1993 medlem i Vallensbæk
Skakklub. Hun var meget engageret i alt, hvad hun foretog sig, hvad
enten det drejede sig om at spille turneringer, skrive referater eller
bidrage til klubbens sociale fællesskab. Oprindeligt var hun uddannet
sygeplejerske, og sine sidste 15 arbejdsår var hun rektor ved Vestsjæl-
lands Sygeplejeskole. Bodil var et meget vidende, rummeligt og fint
menneske, der satte aftryk, og vi i klubben vil savne hende.

Annie Zeeman
Brøndby Skakklub

Mogens Rodian Poulsen

Vestegnens Skakklub må med sorg melde, at vi d. 23. november
mistede vores mangeårige medlem Mogens Poulsen, der sov ind efter
lang tids sygdom i en alder af 74 år.

Mogens meldte sig først i skakklub, den lokale Albertslund, da han
som 63-årige gik på pension, men han deltog snart i klublivet i fuldt
omfang, bl.a. som kasserer og holdleder for klubbens andethold. Da
klubberne i Albertslund og Glostrup i 2007 valgte at fusionere under
navnet Vestegnens Skakklub, var Mogens selvskreven til at beklæde
kassererposten. Hans sidste optræden ved skakbrættet var i foråret
ved Vestvoldturneringen, og da han i oktober måtte frasige sig
hvervet som kasserer, vidste vi, det var alvor.

Mogens satte sit præg på klublivet som den venlige og beskedne
mand med det stilfærdige lune, vi alle vidste at sætte pris på.

Svend Kjems Hove
formand for Vestegnens Skakklub

Leif Carl Schmidt

Ved Leif Schmidts død d. 14. november, 76 år
gammel, har dansk skak mistet en af sine store,
stille personligheder. Som 28-årig blev han
medlem af Brønshøj Arbejder Skakklub, og da
klubben skiftede navn til Brønshøj Skakforening,
var det med ham som formand i årene 1968-71,
at fundamentet blev lagt til den storklub, vi kender i dag. Som spiller
nåede han op i mesterklassen, men en forkalkning af halspulsåren
hindrede ham i at deltage i et aktivt klubliv.

Til gengæld var han usædvanligt produktiv derhjemme, hvor han
gennem godt fyrre år skrev en række væsentlige hæfter og bøger om
skaklitteratur og skakopgaver. Efter det meget roste hovedværk
‘Dansk Skaklitteratur’ fra 1973,  kastede han hele sit potentiale på
problemskakken, hvor han havde debuteret som komponist i 1970 og
i alt forfattede godt 200 skakopgaver. Gennem 31 år, fra 1976 til
2007, var Leif Schmidt redaktør af Dansk Skakproblem Klubs
kvartalsblad Thema Danicum, og kort efter sin 70-års fødselsdag i
2006 blev han udnævnt til æresmedlem af Dansk Skakproblem Klub.

Kaare Vissing Andersen
Formand for Dansk Skakproblem Klub

MINDEORD
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Støtteforeningens

generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00
på spillestedet for DM i skak 2013,
Konventum i Helsingør.

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) Formand (Peter Kinggaard

modtager genvalg)
b) Kasserer for 1 år

(Aage Olsen modtager
ikke genvalg)

c) 2 bestyrelsesmedlemmer
(Allan Bangsbro modtager
genvalg)

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

7. Eventuelt
Peter Kinggaard, fmd.

Dansk Skak Unions

delegeretmøde

Dansk Skak Union afholder dele-
geretmøde søndag den 31. marts
2013 kl. 15.15 på DM-spilledet
Konventum, Gl. Hellebækvej 70,
3000 Helsingør.
Alle med gyldigt medlemskab af
unionen kan deltage i forhandlin-
gerne, mens stemmeret udøves af
klubformændene (dog min. otte
medlemmer) eller en ved fuldmagt
bemyndiget stedfortræder.
Fristen for emner til behandling er
1. februar, efter Skakbladets tryk-
start, hvorfor mødets dagsorden
først kan følge i nr. 2.
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Karl Ruben: ‘Skakspillet kaldes
ikke for intet Kongernes Spil. Lige-
som Musik er det en Kunst og Vi-
denskab, og saa international er
Skak, at selv Mennesker, som ikke
kan gøre sig forstaaelige for hinan-
den, kan spille Skak sammen.’

(‘Skak’, 1933)

Povl Høst-Madsen: ‘Et meget
smukt billede. Man kommer i en
skakmat-situation. Uanset hvilket
træk du foretager dig, taber du.’

(‘Trafficking A/S’, 2005)

Johnny Harboe: ‘Er moderne skak-
spillere, der har fulgt den Steinitzke
skaktænknings vej, således i virke-
ligheden at tænke som skak-spillere,
eller vil det være mere på sin plads
at kalde dem for skak-ingeniører,
skak-konstruktører eller skak-arran-
gører?’

(‘Tabspartiet’, 2010)

Alfred MacArthur: ‘Selvfølgelig er
der nogle ulemper ved skakspillet. I
modsætning til bridge har man ikke
nogen partner, man kan give skyl-
den for et nederlag. Elementet af
held er fuldstændig fraværende.
Man har ingen undskyldninger og
intet alibi.’

(‘Chess for fun & Chess
for blood’, 1942)

Aron Nimzowitsch: ‘Fribonden er
en forbryder, der hører hjemme bag
lås og slå. Milde forholdsregler –
som politimæssig opsigt – er ikke
tilstrækkeligt!’

(‘Mit system’, 1977)

Bjørn Nielsen: [... om Aron Nim-
zowitsch] ‘Som Menneske var han
en beskeden Natur. Opstod der en
Uoverensstemmelse, behøvede man
kun at vise ham Forstaaelse, og han
var rede til at søge Fejlen hos sig
selv. En Smule Hensynsfuldhed
kunde gøre ham glad, og viste man
ham Venlighed, røbede han et en-
somt Menneskes længselsfulde og
dybe Taknemmelighed.’

(‘Nimzowitsch Danmarks
Skaklærer’, 1945)

E. Verner Nielsen: ‘Tartakower var
en vismand og sagde bl.a.: „Man
skal hurtigst muligt se at glemme
den turnering, hvori man har spillet
dårligt. Hvis f.eks. en spørger mig:
Hr. dr. Tartakower, hvordan kan det
være, Deres indsats i New York-
turneringen var så ringe?’, svarer
jeg: ‘Hvilken turnering taler De om,
min herre? Har der været en turne-
ring i New York?“ ‘

(‘TRÆK af Kampklubbens
historie’, 1969)

Giorgio Faletti: ‘Vi er på en måde
to alen af ét stykke, selv om vi af
udseende er lige så forskellige som
en sort og en hvid skakbrik.’

(‘Bravo’, 2011)

Richard Reti: [... om Capablanca]
‘På en måde er skak hans mo-
dersmål.’

(‘Masters of the Chess Board’,
1965)

Hans Ree: ‘Mit åbningsrepertoire
har ingen huller. Det er ét stort hul,
hvor nogle få spinkle tråde af halv-
glemt viden flyder rundt.’

(New in Chess nr. 3, 2012)

Arne Dahl: ‘Skakspilleren Jan-
Olov Hultin, der sidder nede i
Kulturhuset sammen med gamle
Erik Bruun og sladrer om os, fører
behændigt sit velplanlagte parti skak
til ende.’

(‘Elleve’, 2009)

Peter Dürrfeld: ‘En stilling, der må
virke på en skaksynder som en film
om en lungeoperation på en stor-
ryger.’

(‘SKAK for vindere’, 1987)

Emil Sutovsky: ‘ Hvis du f.eks. spil-
ler lynskak, så er det sport. Det er
adrenalin.’

(‘Interview with a grandmaster’,
2001)

Bent Larsen: ‘Fra Kongeindisk til
en kendt Benoni-stilling. På russisk
bruger man i øvrigt det samme navn
til disse to åbninger: Gammelindisk!
Sådan er der så meget, indtil for min-
dre end tre hundrede år siden kaldte
tyskerne violet for brunt.’

(‘3 points´ forspring’, 1980)

Erik André Andersen: ‘Geller sag-
de, at Smyslov var at sammenligne
med en fjeder: jo mere man pres-
sede, desto mere strittede den imod!’
(‘Den Sovjetiske Skakskole’, 2001)

Hikaru Nakamura: [... et råd til
unge spillere] ‘Bare spil skak mod
andre mennesker. Det er, hvad jeg
gjorde, indtil jeg fik 1800 eller 1900
i rating. Det er meget vigtigt at spille
mod andre og i det hele taget at spille
meget. Indtil man når et vist niveau,
er det overhovedet ikke vigtigt at
studere ret meget skak – det er langt
vigtigere at spille.’

(Chess Life, oktober 2001)

Hikaru Nakamura.
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Jule-quiz’en
Løsninger og vindere

Måske var Skakbladets jule-quiz
2012 en anelse lettere end forgæn-
gerne årene før, måske er løserne blot
blevet dygtigere. I hvert fald var hele
tre løsningssæt absolut fejlfri og et
fjerde så tæt på, at de manglende svar
kunne være en ærgerlig forglem-
melse. Men de var der altså ikke, og
i en konkurrence tæller jo kun doku-
menterede svar. De strenge dommere
har derfor besluttet at dele 1. og 2.
præmien i tre lige store dele, idet det
næsten-fejlfri sæt belønnes med den
første af de ti præmier, som ellers
fordeles ved lodtrækning blandt alle
med mindst 5 rigtige. De fleste lø-
sere havde langt flere rigtige, og det
var i det hele taget svært ikke at lade
sig imponere af løsernes viden og
analytiske færdigheder.

Vinderne:

1.-3. præmie, gavekort a 250 kr.:
Ove Kroll, Snedsted
Palle Henriksen, Birkerød
Claes Løfgren, Randers

10 præmier, gavekort a 100 kr.:
Peter Munk Andersen, Thisted
Jens Hartung Nielsen, Brønshøj
Bent O. Kristensen, Højbjerg
Martin Haubro, Ballerup
Søren Holm Jensen, København
Erik Nielsen, Aarhus
Palle Skov, København
Claus Olsen, København
Ole Kamp Sylvestersen, Brønshøj
Bent Sørensen, Nørresundby

Quizmaster-holdet bag opgaverne
bestod også denne gang af Jes Knud-
sen samt Jens Kristiansen, som altså
undervejs avancerede til verdens-
quiz-mester. Før vi overlader dem at
gennemgå opgaverne, vil Skakbla-
det gerne takke både dem og løserne
for gode bidrag til det, der er ved at
udvikle sig til en rigtig juletradition.

Løsningerne:

Opgave 1:

A) Bo Jacobsen, danmarksmester
1976. Efter at have vundet mester-
skabet udtalte Bo, at han nu ville
holde op med at spille skak. Det løfte
holdt han så i 3-4 år, hvilket vi synes
er ganske godt klaret. Fotoet er fra
Politiken Cup, 1980.

B) Erik Andersen, 12 gange dan-
marksmester fra 1923 til 1936. Og
så døde han endda i 1938 i en alder
af kun 34 år.

C) Erling Mortensen, International
Mester og danmarksmester 1981,
1987, 1989 (efter omkamp med sel-
veste Bent Larsen) og 1991 (efter
omkamp med en meget ung Peter
Heine Nielsen). Tegningen er fra
bulletinen fra skak-OL i Luzern,
1982.

Opgave 2:

A) Erik Andersen, foreviget som B
ovenfor, der fik spillet flest turne-
ringspartier mod Nimzowitsch. I alt
seks blev det til, tre remiser og tre
nederlag.

B) Jørgen Møller, en af Danmarks
bedste spillere i den første fjerdedel
af forrige århundrede, scorede i tre
partier mod Nimzowitsch som den
eneste dansker 50 procent – en ge-
vinst, en remis og et tab. Gevinsten

var i Göteborg, 1920, hvor Nim-
zowitsch fik et af sine dårligste re-
sultater i karrieren. Jørgen Møller har
lagt navn til ‘Møller-angrebet’ i ita-
liensk samt ‘Møller-varianten’ i
spansk, i dag ofte – noget misvisende
– betegnet ‘Möller-Arkhangelsk-
varianten’.
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C) 1. Tg8! Lxg8 2. a8D† La2
3. Dh8† mat.

Enkelt og smukt!

Opgave 3:

A) Jan Timman, hollandsk super-
GM, der i 1993 spillede og tabte en
VM-match mod Karpov. Matchen
var om FIDE’s VM-titel, efter at
Kasparov og Short havde brudt med
skakforbundet og spillede deres VM-
match uafhængigt. Timman har si-
den starten været en af chefredak-
tørerne for det hollandsk baserede,
men engelsksprogede tidsskrift
‘New In Chess’. Han deltog i Politi-
ken Cup, 2012 og kommer igen i år.

B) Fridrik Olafsson, Islands første
stormester. Olafsson deltog i 2012 i
‘Larsens Nordjyske Mindeturne-
ring’, hvorunder han ved et arrange-
ment i Aalborg Skakforening bl.a
fortalte om sit mangeårige venskab
med Bent Larsen. I 1965 var han på
tale som sekundant for Bent Larsen
til dennes kandidatmatch mod Ivkov
i Bled. Desværre måtte han melde
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Jørgen
Møller.



fra af arbejdsmæssige grunde, men,
som han sagde i Aalborg, han mente
nok, han kunne hjulpet Bent med et
og andet. Olafsson var FIDE-præsi-
dent fra 1978 til 1982. Ved Clarin-
turneringen i 1980 (som Bent Lar-
sen vandt), slog han den regerende
verdensmester, Anatoly Karpov.

C) Heikki Westerinen, der i 1975
blev Finlands første stormester. I
1969 tabte han en match mod Bent
Larsen 2-6. I 2012 spillede han med
i ‘Copenhagen Chess Challenge’.

Opgave 4:

A) ‘Kvalibørven’ udgives af Alle-
rød Skakklub.

B) ‘Bjørnen’ udgives af Herning
Skakklub, formentlig en henvisning
til klubbens gamle medlem, Bjørn
Nielsen, der i 40’erne fire gange
vandt danmarksmesterskabet.

C) ‘Bondefangeren’ udgives af Hil-
lerød Skakklub, men et klubblad med
samme navn udgives også af Hader-
slev Skakklub.

Opgave 5:

A) ‘Slagsmål i Odensegade’ har Jan
Løfberg som forfatter sammen med
med-quizmaster Jens Kristiansen.
Den handler om københavnsmes-
terskabet i 1980, der spilledes i Kø-
benhavns Skakforenings daværende
lokaler i Odensegade på Østerbro.

B) ‘Søslanger’ er af opgavekom-
ponisten Walther Jørgensen. Den
omhandler en særlig opgavetype,
hvor der skal sættes mat i temmelig
mange træk, oftest ved at benytte den
samme manøvre mange gange. Fordi
den dukker op igen og igen, har de
fantasifulde opgavefolk sammenlig-

net fænomenet med de gådefulde
søslanger.

C) ‘Øst og vest for Hareskoven’ er
skrevet af IM Bjarke Kristensen. Den
omhandler stormesterturneringen i
1983, der blev spillet i Gladsaxe og
Farum og vundet på deling af Curt
Hansen og Adorjan.

Jo, opfindsomheden kan være stor,
når skakbogsforfattere skal finde på
iøjnefaldende titler til deres bøger.

Opgave 6:

A) Jens Enevoldsen, der omtales
som citeret af Karpov i ‘Chess is my
Life’ (og vistnok flere andre steder).
Karpov mødte Enevoldsen i et parti
ved skak-OL i Skoplje, 1972. Han
syntes åbenbart, hans gevinstparti
var så interessant, at han har kom-
menteret det flere steder.

B) Ole Jakobsen, der ved IBM-tur-
neringen, Amsterdam 1973 vandt et
fint slutspil mod Torre, bl.a. i sin tid
kommenteret i Skakbladet. Timman
viser og analyserer slutspillet i sin
bog ‘Power Chess with Pieces’,
hvorfra citatet stammer. I øvrigt, med
hensyn til Ole, der ifølge Timman
var ‘incredible tall’: Faktisk var han
et par centimeter lavere end Jens Kri-

stiansen, og adskillige centimeter
lavere end Peter Heine Nielsen.

C) Jacob Øst Hansen, der ved stu-
denter-OL i Teeside, 1974 spillede
en meget skarp variant i Wiener-parti
mod John Nunn – senere er varian-
ten blevet kaldt ‘Frankenstein-
Dracula-varianten’, eftersom nogen
mente, at hvis de to, fra gysergenren
kendte herrer skulle spille et parti
skak, måtte det cirka blive på den
måde, det ville forløbe. Varianten
blev i 60’erne spillet en del i k-skak
på højt plan af Julius Nielsen, så en
del danske spillere havde på dette
tidspunkt et ganske godt detailkend-
skab til den. Nunn vandt mod Jacob
Øst et fint parti, som han kommen-
terede grundigt i ‘Secrets of Grand-
master Play’, skrevet i samarbejde
med Peter Griffiths.

Opgave 7:

A) 1950 blev der afholdt FIDE-kon-
gres i Danmark, nærmere bestemt på
‘Bellevue’ i Klampenborg, nær Kø-
benhavn. Det var en af de første ef-
ter Anden Verdenskrig, og bl.a. ind-
førte man officielt titlerne Storme-
ster, International Mester og Inter-
national Damemester samt udstak
retningslinjerne for, hvordan de
kunne erhverves fremover.

B) 27 stormestre, blev der udnævnt
på FIDE-kongressen ved premieren
på den ny titel. De aktuelle verdens-
stjerner fik selvfølgelig titlen, men
også en del gamle mestre på fordums
meritter, såsom Maroczy, Mieses,
Bernstein, Tartakower m.fl.

C) Jens Enevoldsen, der i Trave-
münde, lige efter FIDE-kongressen
vandt over Friedrich Sämisch, født
1896. Sämisch var en stærk mester i
20’erne, men havde på dette tids-
punkt for længst set sine bedste dage
som skakspiller. Sjovt nok skriver
Enevoldsen i ’30 år ved skakbræt-
tet’, at hans første rigtige entré i den
københavnske skakverden var i
1924, hvor han vandt over samme
Sämisch i en simultanforestilling.

D) David Bronstein, født 1924, blev
besejret af Søren Bech Hansen i en
hurtigskakmatch i ØBRO i 1990.
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Jens
Enevoldsen.

Ved Nordisk
Skak Forbunds
100 års
jubilæum i 1999,
som blev fejret i
København,
mødtes Fridrik
Olafsson og
Bent Larsen i en
opvisningsmatch
i Tivolis
koncertsal.Foto: tr.



Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.

1. Jens Kristiansen
Gyula Rajna

Roskilde internationale Turnering,
1978. 30. Txh6!! Også 30. cxd5! var
en vinder, f.eks. 30... cxd5 31. Tc3
etc.

30... De3. Tårnet er naturligvis
tabu, men også 30... dxc4 31. Dg6†
Kd7 32. Th7! er håbløst.

31. Dg6† Ke7 32. h3! De4 33.
Dg5† Kf7 34. Dh5† Ke7 35. Th8
Txh8 36. Dxh8 Ld7 37. Dxg7† Kd8
38. Df8† Le8 39. Dd6† Ld7 40.
Db8† Ke7 41. Ld6† Kf7 42. Df8†
Kg6 43. Dg8† Kf6 44. Dg5† Kf7
45. De7†. 1-0.

2. Bjarke Kristensen
Jens Kristiansen

Københavnsmesterskabet 1979.
24... Lg5!! 24... Db6† 25. Dd4 Tg2†
26. Kh1 Dxb3 27. De4 Tf8! giver en
bonde, men ikke mere.

25. Dd4. 25. Dxg5?? Db6† og
mat! 25... Le3†. 25... Td8! var endnu
bedre: 26. Dxd8† Lxd8 27. Txe2
Lb6† 28. Kh1 f6 etc.

26. Dxe3 Txe3 27. Txe3 Tc8 28.
Tce1 h5 29. Ld4 Tc2 30. Lxa7 Da6
31. Ld4 Da2 32. Sg4 Tg2† 33. Kh1
Txh2† 34. Sxh2 Dg2 mat. 0-1.

3. Jens Kristiansen
Jon Loftir Arnason

Multitabs turneringen, Gladsaxe
1979. 21. Sf6!! Sort kan ikke lade
den blive stående der! 21... Kxf6 22.
Sxe6† Kxe6 23. Dg5! Le8. Nødven-
digt. Men nu er Tc8 udækket.

24. Dg4† f5 25. exf5† Ke7 26.
fxg6 Lxg6 27. Dg5† Kd7 28. Txf8
Txf8 29. Txf8 Dxc3. Jens Kr. i Skak-
bladet: ‘Krudtrøgen letter, og Sort
sidder tilbage med kvalitet i under-
vægt og en håbløs kongestilling.’
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E) Sämisch (jf. spørgsmål C), des-
uden Ossip Bernstein (født 1882) i
IBM-turneringen 1961. Savielly Tar-
takower (født 1887), blev besejret af
Enevoldsen i en match i 1948.

F) Salo Flohr, født 1908, blev i
Vejlby-Risskovs hurtigturnering i
1966 slået af Per Holst som ganske
ung junior. Det er bl.a. omtalt af Bent
Larsen for få år siden i Skakbladet.
Flohr og Taimanov var de år på
simultanturné i Danmark, så en del
lidt ældre danske skakspillere har
sikkert deres skalp, men kun få i mere
seriøse partier.

Opgave 8:

A) Morten Messerschmidt, Dansk
Folkeparti.

B) Søren Søndergaard, Folkebevæ-
gelsen mod EU.

I foråret 2012 vedtog EU-parlamen-
tet en resolution, der anbefaler at
indføre undervisning i skak i fol-
keskolerne, det såkaldte ‘Chess in
Schools’-program. Det medførte
syrlige kommentarer fra flere dan-
ske EU-parlamentarikere.

Opgave 9:
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A) 1. d8D† Ke6 2. De7† mat.

Derefter drejes brættet 90 grader med
uret. Så kan der sættes mat med...

1. b8T Kf4 2. Tf8† mat.

Efter yderligere en drejning:

1. d8L Kd4 2. Lf6† mat.

Og efter endnu en drejning:

1. f8S Kd5 2. Lb7† mat.

Og således fik vi alle fire forvand-
linger i løsningerne. Jo, en skak-
opgave med en ordentlig rundtur i
manegen.

B) Knud Hannemann havde kom-
poneret opgaven. En sand skakop-
gavemester, der internationalt fik
tilnavnet ‘The Danish Wizard’. I
1973 fik han som den første dansker
tildelt titlen ‘International Mester i
Opgaveskak’. Har man smag for den
slags, bør man aflægge et besøg på
www.problemskak.dk.

Opgave 10:

A) Jakob Aabling Thomsen trak 32.
c3!! (mod Roger Sætre i Politiken
Cup, Skakbladet nr. 5, side 17).

B) Sune Berg Hansen trak 51. g5!
(mod Mikkel Antonsen ved DM,
Skakbladet nr. 3, side 13).

C) Vladimir Kramnik trak 36. Tc7!!
(mod Veselin Topalov i Monaco,
Skakbladet nr. 5, side 43).

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

Betaler ekstra god pris for:

Tidsskrift for Skak
#1, 2, 27 / 1896 eller hel
årgång 1896.

Arbejderskak  #1–4
årgång 1 1931; #2 1932.

Talvblaðið (Færøerne)
alle udgivne numre.

Norsk Sjakkblad 1906;
1908; #4/1959; #1/1960;
#2-3/1968; #5/1969;

Deutsche Schachzeitung
1846, 1850, 1856, 1858,
1859, 1876.

Fernschach
#12/1932; #8-12/1939.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

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

... JULE-QUIZ'EN...

Årets Skakspiller 1977 – Jens
Kristiansen får overrakt den

nyindstiftede dansk Skak-Oscar af
Skakbladets redktør, Thorbjørn

Rosenlund,under den internationale
turnering i Roskilde 1978.



30. Dg4† Ke7 31. Df3. Bedre
straks 31. Ta8! 31... Sb4 32. Ta8
Dxd3 33. Txa7† Ke6 34. Df8 Sd5
35. Dg8† Ke5 36. Dg7† Ke6 37.
h4. 37. Kh2!

37... Kf5 38. Df8† Ke5 39.
Dg7†?! Sandsynligvis tidnød. Hurti-
gere var 39. Te7†! Sxe7 40. Dxe7†
Kd4 41. Df6† Ke3 42. Df2 mat.

39... Kf5 40. Kh2! Sf6. ‘Her ud-
førte Hvid sit hemmelige træk 41.
Df8, og efter en kort fælles analyse
opgav Sort. Han taber yderligere
materiale i få træk efter enten Lh3†
eller g3-g4†.’ 1-0.

4. Jens Kristiansen
Erling Mortensen

DM, Abildgårdsskolen, Odense
1980. 27. Sf5!! exf5 28. exf5 Se6.
JKr: ‘Eneste fornuftige parade mod
de mange trusler.’ Se f.eks. 28... Lxf5
29. Txf5 Sg6 30. Ld4 Lf8 31. Lb7
Dd8 32. Ld5 Se7 33. g6! samt 34.
Th5!.

29. fxe6 Lxe6 30. Dh5 Lg4?
Kvalitetstabet 30... Dc4 31. Lxa8
Txa8 32. Kg1 var nu heller ikke rart.

31. Dh4 Tb8 32. Ld4. 32. La7!
32... De6 33. Tf4! Lf5 34. Te1 Dg6.
34... Lxg5 35. Txe6 Lxh4 36. Txe8†
Txe8 37. Txf5 Te1† 38. Lf1. Hvid

gevinst. 35. Df2 Lxc2 36. Txe7!
1-0.

5. Jens Kristiansen
Gert Iskov

DM, København 1983. 29. Lxe6!
kan naturligvis ikke tages med bon-
den. 29... Txe6. 29... Sxd7? går jo
ikke, og 29... Tf8 besvares bedst med
30. Td5!

30. Td8† Dxd8 31. Dxd8† Kh7.
31... Kg7 32. Dd4! 32. Df8 Tc6 33.
f4 Sg4 34. Dxf7† Kh6 35. De8 Tc7
36. Dh8† Th7 37. Df8† Tg7 38.
Dxb4 Kh7 39. Dd6 Tb7 40. b3 a5
41. f5. 1-0.

6. Gert Iskov
Jens Kristiansen

AS04 80 års Jubilæumsturnering,
København 1983. 24... Dc8! slår
Hvids angreb tilbage med stor for-
del. Af praktiske grunde det sikre-
ste.

Men det mere komplicerede 24...
Lxf1! ville også vinde: 25. Txh7†
Kxh7 26. g6† Kh8 27. Dh3† og her
det træk, man let overser: 27... Lh4!!
hvorefter de hvide skakker får en
ende. 28. Dxh4† Kg8 29. Dh7† Kf8
30. Dh8† Ke7 31. Dxg7† Kd8 32.
Df6† Kd7 33. Se3 Dd2 etc.
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Hvid prøver lykken: 25. Df7?
Lxf1 26. Txh7†. Både 26. g6 og 26.
Dh5 besvares med 26... Dxh3!! og
der er ikke mere at gøre.

26... Kxh7 27. Dh5† Kg8 28. g6
Lf6 29. Se3 Lxg2 30. Kxg2 De6.
0-1.

7. Jens Kristiansen
Allan Holst

DM, Lyngby 1991. 21. b4! Dxb4
22. Tb3 Dxb3. Damen var overbe-
lastet. 22... Da4 23. Lxe7 fxe4 24.
Lxd8 ville ikke give modchancer.

23. axb3 Lxh4 24. Sc5 Tde8 25.
Sxb7 e4 26. Td1 Tf7?! Der var
måske lidt kamp tilbage efter 26...
e3 27. fxe3 Lg5. 27. c5 Sc8 28. Db5
Tfe7 29. Td8 Txd8 30. Sxd8 g6 31.
g3 Lf6 32. Da6. 1-0.

8. Jens Kristiansen
Klaus Berg

DM, Sørup Hovedgård, Ringsted
1995. 22. Dh4! f6. Der må skaffes et
lufthul. På 22... f5 kan følge 23. Sdf3
fxg4 24. Lxe7 gxf3 25. Sxg6 Kf7
26. Dg4 med fortsat angreb.

23. Th3 Lxe5. 23... Kf8 24. Dh8†
Sg8 25. Sxg6† Kf7 26. Dh5 b4 27.
Te1! Sh6 28. Lxh6 gxh6 29. f5! 24.
fxe5 fxg5 25. Dh8 Kf7 26. Sf3 Sc6
27. Sxg5† Ke7 28. Tf1 Sd8. 28...
Sxe5 29. Te3!

29. Df8†. ‘Alt’ vinder. Men 29.
Tf8! var bedre her. 29... Kd7 30. Th8
Sb7. 30... Sd6 31. Tg8. 31. Tf7† Kc6
32. Txc7† Sxc7 33. Dxc8. 1-0.

9. Tommy Nielsen, NrSundby
Jens Kristiansen, Sydkysten

1. division 2001/2002. Sådan en
udækket randspringer lokker! Men...
13. Sxe5? burde være erstattet af 13.
Le3.

13... Sxe5 14. Lxe7 Dxe7 15.
Txd7. Nu det billigste, da 15. Dxh5?
Lg4 jo ikke går. 15... Dxd7 16. Dxh5
Sd3. Og om udfaldet kan der ikke
herske tvivl.

17. Sa3 Sxb2 18. Dxc5 Tac8 19.
Db4 Sc4. Er man i legehumør, kan
man se på 19... Sd3 20. Dd4 Tfd8!
21. Lxd3 De7 22. De3 Txc3!

20. Td1 Dc7 21. Sb1 Tfd8 22.
Txd8† Txd8 23. a4? Df4. 0-1.
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Hvid trækker og vinder.

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

1
3

6
4

5

K
. 
R

ic
h

te
r,

 1
9

3
5

1
3

6
4

8

A
. 
R

u
s
z
, 
2

0
1

0

�

��������

�������
��������
��������
��������
��������
��������
�	�����
Mat i 2 træk.

��������
�������
��������
��������
���
���
��������
��������
�	������
Selvmat i 5 træk.

�������

��������
��������
�������
��������
��������
��������
��������
Mat i 2 træk.

��������
��������
��������
��������
��������
��������
�������
�����
�
Hjælpemat i 3 træk. 2. løsn. �

1
3

6
4

3

V
. 

N
a

b
o

k
o

v
, 

1
9

4
7

1
3

6
4

4

E
. 
R

u
c

h
li

s
, 
1

9
4

6

1
3

6
4

7

U
. 

D
e

g
e

n
e

r,
 1

9
9

6
/

9
7

1
3

6
4

6

C
. 

Jo
n

s
s
o

n
, 

2
0

1
2

�

http://problemskak.dk/

Opgaveforklaring
13646. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 6. halvtræk. Sort hjæl-
per til.
13647. Hvid trækker først og tvin-
ger Sort til at sætte mat i 10. halvtræk.

Løsninger til 6/2012
13637. 1. Tb7. Truer 2. Df5‡. 1...
Txf8 2. Tb3‡. 1... dxe5 2. Da3‡. 1...
De3 2. Sxb2‡. 1... Dd4 2. Sb4‡.
Forførelser 1. Dh6? Dd4!, 1. Dxb8?
Db6! 1. Tf4? De3! Givi Mosiashvili,
Georgien (1/5 1949 - ).
13638. 1. Dd1. 1... Lxg2/Lg4 2.
D(x)g4†. 1... Lf5/Kd4 2. Da4†
1... Kd5 2. Db3†. 1...~ 2. Df3†. Jo-
sef Pospíšil, Bøhmen (1/11 1861 -
30/12 1916).
13639. 1. Td4. 1... Kxd4 2. Sd5
Kxd5 3. Sc6. 1... Kf3 2. Sd5 Ke2 3.
Sf4†. 1... Ke2 2. Sd4 Kf3 3. Sf4†.
Émile Léonard Pradignat, Frankrig
(1831 - 2/1 1912).
13640. 1... Dc3 2. Kb1 Lf3 3. Kc1
Le4 4. Lf3 Sd2 5. Kd1 Kd5 6. Ke2
Kc4 7. Kf2 Kd3 8. Le2‡. 1... Dc6 2.
Kb3 Td6 3. Kc3 Sd4 4. Kd3 Dc5 5.
Ke4 Lg4 6. Kf4 Kd5 7. Lg6 Le6 8.

Le4‡. Daniel Novomeský, Slovakiet
(30/3 1952 - ).
13641. 1. a8L! 1... fxg1D 2. f8D.
Træktvang. 2... Dxh2 3. Sxh2
Txa6‡. 2... Dxc5† 3. b5† Dxb5‡. 2...
Dd4 3. cxd4 Txa6‡. 2... De3 3. Sxe3
Txa6‡. 2... Df2 3. Dxf2 (3. Txf2
Txa6‡) 3... Txa6‡. 2... Dxf1 3. b5†
Dxb5‡. 2... Dg8 3. Dxg8 Txa6‡. 2...
Dg7 3. Dxg7 (3. hxg7 Txa6‡) 3...
Txa6‡. 2... Dg6 3. Sxg6 Txa6‡. 2...
Dg5 3. hxg5 Txa6‡. 2... Dg4 3. Dxg4
Txa6‡. 2... Dg3 3. Sxg3 Txa6‡. 2...
Dg2 3. Txg2 Txa6‡. 2... Dh1 3. Txh1
Txa6‡. 1... fxg1S 2. f8S. Træktvang.
2... Sxh3 3. Txh3 Txa6‡. 2... Sf3 3.
Dxf3 Txa6‡. 2... Se2 3. Txe2 Txa6‡.
1... fxg1T 2. f8T. Træktvang. 2...
Txf1 3. Txf1 Txa6‡. 2... Tg8 3. Txg8
Txa6‡ 2... Tg7 3. hxg7 Txa6‡. 2...
Tg6 3. Sxg6 Txa6‡. 2... Tg5 3. hxg5
Txa6‡. 2... Tg4 3. Dxg4 Txa6‡. 2...
Tg3 3. Sxg3 Txa6‡. 2... Tg2 3. Txg2
Txa6‡. 2... Th1 3. Txh1 Txa6‡. 1...
fxg1L 2. f8L. Træktvang. 2... Lxc5
3. Lxc5 Txa6‡. 2... Lxh2 3. Sxh2
Txa6‡. 2... Ld4 3. cxd4 Txa6‡. 2...
Le3 3. Sxe3 Txa6‡. 2... Lf2 3. Txf2
Txa6‡. Henry Wald Bettmann,  ame-

�

Dansk Skakproblem Klub

�
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rikansk intern mediciner (14/1 1868
- 5/12 1935).
13642. 1. Ld1! Ikke 1. Te3 Ld6† 2.
Kh3 Kg5 3. g3 Tf3 4. Txe2 Txg3 5.
Kh2 Te3† og Sort vinder. 1... Tf3†
2. Kh2 exd1D 3. Txd1 Te3 4. g3
Lb2 5. Td8 remis! Jan Hendrik Tim-
man, Holland (14/12 1951 - ). I ver-
denseliten og VM-udfordrer i 1993
(mod Karpov, som vandt 12½-8½).
GM 1974. Elo-rating 2680 i 1990.
Mindre kendt er Timmans optaget-
hed af skakstudier/problemskak.
Dan han fyldte 60 år, udskrev New
in Chess, som han i øvrigt er chefre-
daktør af, en kompositionsturnering,
der fik mange stærke deltagere. Og
hvad skete? Danske 37-årige Stef-
fen Slumstrup Nielsen vandt turne-
ringen! Han var blevet dansk mester
i 2012 i problemløsning. Forhåbent-
lig kan vi fortælle yderligere derom
i næste nummer. Timmans seneste
bog fra 2011: My Journeys in the
Magical World of Endgame Studies
kan varmt anbefales.



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:
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet, skal det fremgå af indby-
delsen og senest 40 dage før 1. runde
meddeles til DSU’s ratingkomite v/
Leif Jensen: ratingkomite@skak.dk.

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

www. skak.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer
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Viking Cup i Frederikssund H

9/2. – Frederikssund Skakklub ind-
byder hermed til den 34. Viking Cup
lør. d. 9/2 2013 kl. 10 i Elværket, Ved
Kirken 6, Frederikssund. – I Mester-
klassen kan vi garantere en 1. præ-
mie på mindst 3000 kr.! – Bemærk:
Deltagerne skal møde på spillestedet
til indskrivning senest kl. 10. Første
runde starter ca. kl. 10.15. Præmie-
overrækkelse ca. kl. 18.15. – Turne-
ringsform: 7 runder. Schweizer i M-
klassen. Monrad i Basisklasserne. –
Betænkningstid: M-klassen: 20 min.
+ 5 sek. pr. udført træk. Øvrige klas-
ser: 25 min. (uden tillæg). – Klasse-
inddeling: Mesterklassen fri tilmel-
ding, 1. klasse max. rating 1899,
2. klasse max. rating 1699, 3. klasse
max. rating 1499. Samtidig afholdes
en særskilt juniorturnering. – Indskud,
som betales ved indskrivningen: Hhv.
150 kr. for mesterklassen (GM/IM
gratis), 100 kr. for 1., 2., og 3. klasse
samt 20 kr. for juniorturnering. Ved
eftertilmelding (hvis den accepteres)
betales et ekstra gebyr på 20 kr. –
Præmier: Minimum hele indskuddet

går til præmier. I M-klassen garante-
res en 1. præmie på min. 3000 kr. –
Tilmelding: Senest torsdag d. 7/2 til
Thomas Larsen, tlf. 30 27 57 93, eller
via www.frederikssundskakklub.dk.
Oplys venligst navn, klub, rating,
telefonnr. og ønsket klasse. Bemærk
at turneringen af pladshensyn er be-
grænset til ca. 90 deltagere.

Djurslandsturneringen
EMT 2013 K

21/3 - 16/5. – Grenaa Skakklub ind-
byder til den 70. udgave af Djurs-
landsturneringen. – Spilledage: 7 tors-
dage: 21/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5
og 16/5 med start kl. 19. Evt. udsatte
partier kan afvikles mandag d. 15/4
eller mandag d. 13/5. Evt. omkamp
afvikles tirsdag d. 21/5 som hurtig-
skak. – Afslutning: lynskak og præ-
mieuddeling d. 23/5 kl. 19.30. – Spil-
lested: Grenaa Idrætscenter, Ydesvej.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,

derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Mødetid: Grenaa
Skakklub tillader ½ time for sent
fremmøde. – Turneringsform: Alle-
mod-alle grupper, evt. Monrad. – Ind-
skud: 150 kr., betales ved 1. runde. –
Præmier: 1. præmie i mesterklassen
800 kr. – Rygning: Der er rygeforbud
i Idrætscentret. – Tilmelding med
navn, fødselsdata, ratingtal og tele-
fonnummer: senest 12/3 til Asger
Hartelius, Ågade 9 K, 8500 Grenaa,
tlf. 86 32 23 72, email: asger.h
@stofanet.dk.

Solrød Påskelyn 2013 H

27/3. – 11 runders lynturnering. –
Spilles på Solrød Gl. Skole, Højager-
vænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand
med start kl. 19.00 onsdag den 27.
marts 2013. – Spilletid er 5 minutter
til hele partiet. – Indskud er på 20 kr.,
som ubeskåret går til præmier. Præ-
miesummen forhøjes med 500 kr.

Spilledag/tidspunkt:

Fredag den 5. april kl. 19.00-24.00
Lørdag den 6. april kl. 10.00-15.00

              og kl. 16.00-21.00
Søndag den 7. april kl. 10.00-15.00

              og kl. 16.00-21.00

Spillested:

Bemærk nyt: Digitale ure og flere
andre forbedringer.
Tølløse Centralskole, Sportsvej 3,
Tølløse. Ad Hjortholmvej til Sports-
vej, ved Tølløsehallen. Ca. 15 mi-
nutters gang fra jernbanestationen.
Rygning- og mobilforbud.
Kantine: Håndmadder, kaffe, vand,
øl, brød m.m.

Grupper:

Der spilles fortrinsvis i 6-mands
grupper.
Turneringen er også Elo-ratet.
Mulighed for spillere med rating
under 1300 at spille 7 runder med
nedsat tid – spilletid i alt 3½ time.

Betænkningstid:

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

Indskud:

150 kr. Juniorer op til 16 år 100 kr.

Præmier:

Øverste gruppe: 1. pr. 1.000 kr.
+ pokal. 2. pr. 500 kr.
3. pr.: Surprise.

Øvrige grupper: 1. pr. 600 kr.
+ pokal. 2. pr. 300 kr.
3. pr.: Surprise.

Tilmelding:

Med navn, fødselsdato, rating og
telefonnr. senest 31. marts til
Janech Hansen, tlf. 59 18 03 19,
e-mail: janech@mail.dk.

Hjemmeside:

www.tolloseskakklub.skysite.dk

OK og SuperBrugsen Cup 2013

3. WEEKENDTURNERING!!

Tølløse skakklub indbyder til

5 runders koordineret turnering
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...KOMMENDE TURNERINGER

7. WEEKEND TURNERING!!

Skakklubben Springeren indbyder
til 5 runders koordineret turnering.

Spilledage/tidspunkt:

Fredag den 12. april kl.19.00-24.00

Lørdag den 13. april kl.10.00-15.00
og kl.16.00-21.00

Søndag den 14. 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.
Ekstra god plads til alle spillere.
10 minutters gang fra banegården.
Gratis parkering ved spillestedet.

Rygning- og mobilforbud på
spillestedet.

Kantine: Dejlig buffet, kaffe,
vand, øl, brød m.m.

Grupper:
Der spilles i 6-mands grupper,
sidste gruppe evt. som Monrad.
NB: I øverste gruppe kan der ikke
aftales remis før efter træk 25,
heller ikke ved trækgentagelse,
dette pga. live-transmission.
Turneringen er også Elo-ratet.

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

Indskud: 250 kr.
Indbetales til Spar Nord 9277-
4579858139 senest 3.4.2013. Ved
senere betaling tillægges 50 kr.
Max. 120 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.

Overnatning:
Gratis overnatning på centralt
beliggende hotel for GM/IM’ere .
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 3. april 2013
til Richardt Ebbesen,
tlf. 75 53 76 36,
email: r.ebbesen@stofanet.dk.

Eller ved online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk

Sondex Cup

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

Kolding Bymesterskab 2013

Herudover er der naturaliepræmier
(en flaske whisky, rom, vin, øl, skak-
bøger, skaksoftware eller andet) til
præmier for f.eks. første gevinst i en
runde, første mat i en runde osv. –
Turneringen Elo-rates. – Tilmelding
senest den 27. marts 2013 via turne-
ringens web-portal www.sydskak.dk/
turnering/paske13/, hvor der også kan
fås yderligere oplysninger om turne-
ringen.

GSF - 80 år K

2/4 - 7/5. – 5-runders EMT (Elo-rates)
i Gladsaxe Skakforening: Til Jernba-
nen 20, 2880 Bagsværd. – Tirsdage
kl. 19.15. – 6-mands grupper + evt.
Monrad i bunden. – Betænkningstid:
90 min + 30 sek pr. træk til hele par-
tiet. – Indskud: 150. kr. – Præmier:
Indskud ÷ afgift + bonus. – Til-
melding via ksu.dk(kalender). Eller
til Mikael Dræger, tlf. 40 43 61 29.

Nørresundby Bank Forårs-
mesterskab 2013 K

4/4 - 2/5. – Nørresundby Skakklub
indbyder til 5 runders koordineret
EMT, som Elo-rates i muligt omfang.
– Der spilles torsdage fra 4/4 - 2/5. –
Betænkningstid: 1 time 30 min. til 40
træk plus 30 min. og opsparet tid til
resten af partiet, samt 30 sek. i tillæg
pr. træk. – Se detaljeret indbydelse
på turneringens egen hjemmeside:
enpassant.dk/foraar.

Herlev Forårs EMT 2013 K

8/4 - 10/6. – Herlev Skakklub indby-
der hermed til 7-runders koordineret
turnering i klubbens lokaler, i 8-
mands grupper hvis det er muligt.
Turneringen afvikles over 9 manda-
ge. Der er undervejs afsat to mandage,
hvor udsatte partier kan afvikles, så-
fremt begge spillere kan spille på de
pågældende tidspunkter. – Bemærk
den kortere betænkningstid (som i
KSU’s holdturnering). – Spilletids-
punkter: Mandagene 8/4, 15/4, 22/4,
6/5, 13/5, 27/5 og 10/6, alle dage
kl. 19.15-23.15. Urene startes præcis
kl. 19.15. Udsatte partier kan afvik-
les mandagene 29/4 og 3/6, ligeledes
kl. 19.15-23.15. – Turneringen Elo-
rates. – Betænkningstid: 2 timer pr.
spiller til hele partiet. I øverste gruppe
dog 1½ time til hele partiet med 30
sekunders tillæg pr. udført træk. –
Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Ho-
vedgade 172, 2730 Herlev (indgang

fra J.E. Pitzners Vej). Bemærk: Der
må ikke ryges i bygningen. Bus 350S
kører lige til døren. – Indskud: 150
kr., juniorer og folkepensionister dog
kun 100 kr. Hele indskuddet minus
EMT-afgift går til præmier. – Tilmel-
ding og indskud: Telefonisk tilmeding
til Kenneth Nielsen, tlf. 44 91 30 30,
senest d. 27/3 2013. Indskud betales
samtidig med tilmeldingen, og senest
d. 27/3, på Herlev Skakklubs konto i
Danske Bank (Reg.nr. 1551, Kontonr.

2505753014). Husk at anføre fuldt
navn ved betalingen, f.eks. i tekst-
feltet. Hurtig tilmelding anbefales
pga. max. 32 deltagere.

Køge Bugt Forår 2013 K

10/4 - 29/5. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Sol-
rød Strand med start kl. 19.00 føl-
gende onsdage: 10/4, 17/4, 1/5, 8/5,
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15/5, 22/5 og 29/5 2013. – Spilletid:
90 minutter til hele partiet med tillæg
på 30 sekunder fra træk 1. – Indskud:
100 kr., og heraf går de 70 kr. til præ-
mier. – Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne er opfyldt. – Tilmelding
senest den 8. april 2013 via turnerin-
gens web-portal: www.sydskak.dk/
turnering/kbf2013/, hvor der også kan
fås yderligere oplysninger om turne-
ringen.

Greve Skakklubs
Store Bededags EMT 2013 K

26/4 - 28/4. – Turneringstype: Koor-
dineret EMT, Monrad. – Spilledage:
Fredag, lørdag, søndag den 26.-28.
april 2013. – Spillested: Greve Skak-
klubs spillelokaler i Aktivhuset Ols-
bækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670
Greve. Tlf. 43 90 13 85. Starttids-
punkt: Alle dagene kl. 10.00. Fredag
og søndag yderligere kl. 16.00. – Max.
antal: 30 deltagere. – Form: 5 runder
med grupper på 6 deltagere. Laveste
gruppe evt. med flere deltagere og
Monrad. – Indskud: 100 kr. Indskud
betales senest ved første rundes start.
– Spilletid: 2 timer til de 40 første
træk og derefter 30 min. plus opsparet
tid til resten af partiet. – Præmier:
Præmiesum udgør 70 kr. (indskud ÷
EMT-afgift) pr. deltager. Der er præ-
mier i alle grupper. Førstepræmie i
gruppe 1 er 1000 kr. Elo-rating: Tur-
neringen Elo-rates, hvis betingelserne

Copenhagen Chess Challenge 2013

BMS Skak inviterer igen i 2013 til international åben GM-turnering i
ugen med bededagsweekenden. Turneringen vil også i 2013 have
stærke GM’er og IM’er i toppen af feltet og give mulighed for at lave
GM & IM-norm.

Turneringen er åben for alle spillere. Turneringen spilles som
9 runders Swiss, på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup i tiden fra
onsdag den 24. april (eftermiddag) til og med søndag den 28. april
2013. Betænkningstiden vil være 90 minutter + 30 sekunder pr. træk.

Præmier: 1. pr. 4000 kr., 2. pr. 3000 kr.,  3. pr. 2000 kr., 4. pr. 1000
kr., 5. pr. 1000 kr., 6. pr. 500 kr., og herudover 4 ratingpr. a 1000 kr.

Indskud: GM, IM, WGM, WIM gratis. FM, WFM 300 kr.
Spillere med Elo 600 kr. Spillere uden Elo 800 kr.

Kontakt: Lars-Henrik Bech Hansen, tlf. 27 57 63 58, eller
Tom Skovgaard, tlf. 24 28 14 10.

Yderligere information og tilmelding senest  20. april 2013
– se turneringens hjemmeside:

www.copenhagenchesschallenge.dk

er opfyldt. – Rygning: Er ikke tilladt.
– Mobiltelefon: Der anvendes DSU’s
reglement. – Fremmøde: Ved frem-
møde senere end 30 minutter efter
igangsat ur, er partiet tabt. – Tilmel-
ding: Thorkild Thomsen, email:
thorkild.thomsen@gmail.com, eller
tlf. 56 14 35 79 / 26 79 35 79. Senest
onsdag den 24. april.

Femmeren Syddjurs 2013 K

1/5 - 29/5. – Koordineret Forårs-
EMT. Syddjurs Skakklub indbyder
hermed til den 22. koordinerede for-
års-EMT i år på Rosengården, Ting-
vej 22, Hornslet. Turneringen Elo-
rates. – Turneringen har skiftet navn
og spillested efter navneskiftet fra
Skødstrup Skakklub til Syddjurs
Skakklub, og flytningen til Rosen-

gården i Hornslet. Der er gode loka-
ler at spille i, og vi har en god kantine
med rimelige priser. Buslinie 100
Odder-Hornslet og Nærbane Odder-
Grenå stopper tæt på spillested. –
Turneringsform: Alle-mod-alle og
eventuelt Monrad-gruppe. – Spille-
tidspunkter: Der spilles de 5 onsdage
i maj, fra kl. 18,45 - 23,15, den 1/5,
8/5, 15/5, 22/5 og 29/5. Udsatte kam-
pe kan spilles på mandage i klubben
eller efter aftale. – Spilletid: 1 time
45 min. til 40 træk, ½ time til resten.
– Indskud: Mester og basisklasse
150 kr. 6. HK juniortilskud ydes. –
Præmier: Kontante præmier. – Tilmel-
ding: Senest den 24. april til Willy
Møller Nielsen, Bondehaven 30, 8541
Skødstrup, tlf. 86 99 24 61, email:
willymn@gmail.com.

Admiral Niels Juel Cup

20/4 - 27/4 2013

Køge Kyst Skak Alliancen arran-
gerer en åben GM-turnering i
perioden 20. april - 27. april 2013.

Turneringen omfatter 10 runder,
og der er gode muligheder for at
score titel-normer, da der invite-
res en række stærke spillere.

Turneringen spilles på Asgård
Skole i Køge og er åben for alle.

Indskuddet til turneringen er 500
kr. GM, IM, WGM og WIM del-
tager gratis.

Se mere på turneringens web-
portal: www.skakturnering.dk
/turnering/njc2013.

Her kan du også tilmelde dig og
se, hvem der ellers deltager.

Danmarksmesterskabet 2013

www.skak-dm.dk/2013/

Information, tilmelding, resultater, partier:

23/3 – 1/4, på Konventum i Helsingør.

Mulighed for at spille 7 runder på 7 dage, 5 runder på

5 dage, eller 5 runder på 3 dage enten i starten eller

slutningen af påsken. Se Skakbladet nr. 1.
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Nytårsskak
CXU Nytår Skakforeningen ØBRO havde 68 deltagere i sin
åbne turnertng mellem jul og nytår. Forhåndsfavoritten, storme-
ster Jonny Hector med svensk flag, men som repræsentant for
sin  danske klub gennem mange år, Nordkalotten, kom i mål som

sikker vinder med 6 point af 7. Mere
overraskende var andenpladsen til
Bjørn Møller Ochsner fra nordjyske
Jetsmark. Med 5½ point holdt han
et forfølgerfelt på ni spillere, heri-
blandt IM John Arni Nilssen, Færø-
erne og K41, samt formanden for
Københavns Skakforening, Sigfred
Haubro, et halvt point bag sig.

Rilton Cup Den 42. nytårs-open i Stockholm havde 78 delta-
gere, heraf ikke færre end 16 stormestre. Michal Krasenkow,
Polen, tog den udelte førstepræmie med 7½ point af 9 foran
Aleksandr Shimanov, Rusland, og Erwin L'Ami, Holland, begge
med 7 point. Den danske senior-VM Jens Kristiansen måtte nø-
jes med 5 point ligesom eks-danmarksmester Bo Jacobsen.

Hastings Mest berømte nytårsturnering er dog uden tvivl den
engelske Hastings, som har en række af historiens største skak-
mestre blandt vinderne. Bent Larsen delte sejren nytåret 1956-
57 med Svetozar Gligoric, Jugoslavien, og vandt alene 1972-73.
Før ham finder man navne som Rubinstein, Euwe, Aljechin,
Capablanca, Keres, Botvinik, Tal, Spaskij, Smyslov, Karpov og
nytåret 2002-03 Peter Heine Nielsen. Den seneste turnering blev
vundet af Gawain Jones, England.

Jonny Hector.

www. oebroskak.dk

www. rilton.se

www. hastingschess.com/

Dansk Skak Union online

Nyheder, info, rating:
www.skak.dk

Spil skak:
www.skakserver.dk

Netbutik:
www.skaksalg.dk


