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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 38

Taktik

2. Hvid trækker!
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Sort konge er pakket godt ind!

5. Sort trækker!
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Ikke afbytning. Men hvad så?

8. Hvid trækker!
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Gennembrud?

3. Sort trækker!
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Kvalitetstid!

6. Hvid trækker!
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Slå den springer?

9. Hvid trækker!
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Mørkfeltet dominans.

1. Hvid trækker!
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Overbelastning!

4. Sort trækker!
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Trusler mod d5, e7 og g6!

7. Hvid trækker!
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En lumsk diagonal!
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Støtteforeningen

uddeler 50.000 kr.

2014 bliver et år med rekordmange internationale turneringer i
Danmark, og Dansk Skak Unions Støtteforening har derfor besluttet
ekstraordinært at støtte 10 turneringer med i alt 50.000 kr.
Beslutningen skal også ses i det lys, at foreningen havde 50 års
jubilæum i 2013.

Når så mange turneringer skal have støtte, kan alle ikke få hele det
beløb, som de har søgt om. Vi håber dog alligevel, at alle er
tilfredse.

Og naturligvis skal der penge ind, når der gives penge ud.  Derfor
ser vi gerne flere medlemmer. Alle indbetalinger går til støtte af
turneringer.

Dansk Skak Unions Støtteforening (DSUS) afholder generalfor-
samling lørdag d. 19. april 2014 kl. 18.00 på spillestedet for DM i
skak, Hotel Comwell Rebild Bakker. Indkaldelse og dagsorden
blev bragt i Skakbladet nr. 1.

Indmeldelse kan ske på:  www.dsus-sup.dk/

De ti turneringer som har opnået støtte fra DSUS:

DM 2014 spilles12/4 - 21/4 på
hotel Comwell Sport Rebild
Bakker. Tilmeldingsfristen er
31. marts, men eftertilmelding er
mulig i alle klasser undtagen
landsholdsklassen. Indbydelse
kan findes i Skakbladet nr. 1
samt på Nettet via www.skak.dk.
Turneringen vil byde på alle de
gode elementer, der tilsammen
skaber den særlige DM-ople-
velse:

•Den største live-dækning ved
et DM-stævne nogensinde, og
Per Andreasen står som vanligt
klar med instruktiv og
underholdende kommentering.

•For dem, der vil sætte hand-
ling bag deres gæt på partiernes
udfald og spillernes chancer, er
det muligt  at spille via Oddset.

•Deltagerne kan vælge mellem
turneringer på 5 og 7 runder
(de 5 med eller uden dobbelt-
runder). Samt naturligvis spille
DM i lynskak langfredag.

•Spillestedet Comwell Sport
Rebild Bakker ligger midt i
Rold Skov i det naturskønne
Rebild. Ud over gå- og cykel-
ture i naturen kan man benytte
sig af hotellets pool og
wellness-afdeling, så husk
badetøjet!

•Arrangørerne tilbyder
transport fra Skørping station
til hotellet (ikke som Skak-
bladet kom for skade at skrive i
nr. 1 fra Aalborg, for i så fald
er man stået af på en forkert
station!)

www. skak-dm.dk/

• Chess House GM 2014 – 17. - 25. februar
3.000 kr. (Arrangør: Chess House)

• Copenhagen GM 2014 – 28. marts - 1. april
4.000 kr. (Arrangør: Brønshøj Skakforening)

• Copenhagen Chess Challenge 2014 – 14. - 18. maj
5.000 kr. (Arrangør: BMS Skak)

• Glenco Chess 2014 – 21. - 25. maj
2.500 kr. (Arrangør: Fredericia Skakforening)

• ØBRO Whitsun Grandmaster 2014 – 3. - 7. juni
5.000 kr. (Arrangør: Skakforeningen Øbro)

• Politiken Cup 2014 – 21. - 29. juli
11.500 kr. (Arrangør: KSU)

• Peter Henning Fries Nielsen Memorial 2014 – 21. - 27. juli
2.000 kr. (Arrangør: Niels Jørgen Fries Nielsen)

• Skovbo GM 2014 – 5. - 14. september
5.000 kr. (Arrangør: Skovbo Skakklub)

• XtraCon Grand Master 2014 – 11. - 18. oktober
8.000 kr. (Arrangør: Køge Skakklub)

• Lady Chess 2014 – 11. - 18. oktober
4.000 kr. (Arrangør: Køge Skakklub)

4 2014 /2/64
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Dansk Skak Union

afholder delegeretmøde på

Hotel Comwell Sport Rebild Bakker,

Rebildvej 36, 9520 Skørping.

Søndag d. 20. april 2014 kl. 15.15.

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold

Dansk Skak Unions

Delegeretmøde 2014

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2013 fremlægges

4. Fastsættelse af kontingent

5. Fastsættelse af ratingafgift

6. Indkomne forslag

7. Valg af:

a. Kasserer (René Baarup-Christensen er på valg)

b. Et medlem af forretningsudvalget (Poul Jacobsen er på valg)

c. Et medlem af forretningsudvalget (Aage Olsen er på valg)

d. Et medlem af skaknævnet (Vagn Lauridsen er på valg)

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

f. To revisorer (Birger Andersen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)

g. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2015

9. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker
samme dag mellem kl. 13.00 og 15:00. Udlevering vil ikke finde sted
efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises,
og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra
klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Lars-Henrik Bech Hansen
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regnskab regnskab budget budget
2013 2012 2014 2013

Indtægter
Kontingentindtægt 1.849.672,50 1.899.865,00 1.800.000 1.800.000
Ratingafgift 220.966,00 221.390,00 215.000 215.000
Tilskud DTF 146.068,00 145.949,00 145.000 145.000
Tilskud fra fonde 42.800,95 54.779,00 32.500 32.500
Sponsorindtægter 50.000,00 55.000,00 40.000 40.000
Andre indtægter 3.909,93 9.119,80 0 0

Indtægter i alt 2.313.417,38 2.386.102,80 2.232.500 2.232.500

Driftsomkostninger
Skakaktiviteter 660.687,47 624.670,34 789.900 655.700
Informationsaktiviteter 1.028.871,33 978.885,76 951.000 1.036.000
Medlemsservice 162.265,85 164.126,77 158.000 158.000
Administration og møder 237.134,79 271.509,98 262.000 282.000
Lederpleje 31.657,60 44.563,90 42.500 42.500
Vækstaktiviteter 72.000,00 91.125,00 67.000 67.000
Diverse 630,00 1.131,00 600 600

Driftsomkostninger i alt 2.193.247,04 2.176.012,75 2.271.000 2.213.800

Overskud / (- underskud)
før finansielle poster 120.170,34 210.090,05 -38.500 18.700

Finansielle poster
Finansielle indtægter 39.961,64 56.687,29 15.500 15.500
Finansielle udgifter - 41.341,82 -265.140,10 0 0

Finansielle poster i alt -1.380,18 -208.452,81 15.500 15.500

Over- / (- underskud )
efter finansielle poster 118.790,16 1.637,24 -23.000 6.200

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål 0,00 0,00 0 0
Overført til fri egenkapital 118.790,16 1.637,24 -23.000 6.200

Resultatdisponering i alt 118.790,16 11.637,24 -23.000 6.200

Resultatopgørelse

Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 med budget for 2014

Antal starter i
koordinerede
turneringer
1998 - 2012
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År 2012

Vækstaktiviteter
4%

Skak-
aktiviteter

29%

Informations-
aktiviteter

46%

Medlems-
service

8%

Administration
11%

Lederpleje
2%

Fordeling af udgifter

År 2013

Vækstaktiviteter
3%

Skak-
aktiviteter

30%

Informations-
aktiviteter

47%

Medlems-
service

7%

Administration
11%

Lederpleje
1%

Vækstaktiviteter
11%

Skakaktiviteter
32%

Informations-
aktiviteter

44%

Medlems-
service

4%

Administration
5%

Lederudgifter
4%

År 2000
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regnskab regnskab
2013 2012

Aktiver
Anparter i Dansk Skak Salg ApS 143.903,72 125.746,56
Debitorer 272.984,59 141.542,86
Mellemregninger 63.983,43 99.908,44
Likvide midler 679.932,17 694.607,88
Værdipapirer 390.606,94 440.566,06

Aktiver i alt 1.551.410,85 1.502.371,80

Passiver
Kortfristet gæld 177.925,47 247.676,58
Gæld i alt 177.925,47 247.676,58

Egenkapital
Overført til næste år /
Fri egenkapital 1.012.135,67 893.345,51
Henlagt til særlige formål 361.349,71 361.349,71

Egenkapital i alt 1.373.485,38 1.254.695,22

Passiver i alt 1.551.410,85 1.502.371,80

Balance pr. 31. dec.

Regnskabet kan downloades fra
Dansk Skak Unions hjemmeside:

Årets resultat
Årets resultat er et overskud på 118.790,16
kr., som overføres til den frie egenkapital.
En fuldstændig regnskabsrapport med re-
visorernes påtegning kan downloades fra
unionens hjemmeside, hvor man også kan
finde alle specifikationer.

Kommentarer til resultatet
Året har sammenlagt præsteret som for-
ventet. Vi havde som vanligt lagt et kon-
servativt budget for 2013. Det gør vi for at
stå i en bedre position hvis året skulle over-
raske negativt. Det betyder samtidigt, at
hvis året ender normalt vil unionen komme
ud med et overskud, og det er den konse-
kvens vi ser i årsregnskabet 2013, hvor
resultatet er ca. 110.000 kr. bedre end bud-
gettet. Ledelsen finder resultatet tilfreds-
stillende.

Kommentarer til
aktiver og passiver
Anparterne i Dansk Skaksalg ApS er op-
taget til den indre værdi i Skaksalget pr.
31. december 2013. Skaksalget har i 2013
præsteret et overskud på ca. 18.000 kr.,
som bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Året er brugt til at gennemgå driftsgrund-
laget, opsige aftaler der ikke længere er
nødvendige for driften, ændre forretnings-
gange, samt skifte webshop og økono-
misystem. Der er lagt et budget for skak-
salget for 2014, der med udgangspunkt i
2013 omsætningen, lægger grundlaget for
at forbedre resultatet i 2014 endnu mere
end i 2013. Samtidig arbejdes der for at
øge omsætningen. Alt i alt tegner der sig et
mere positivt billede for Skaksalget end
for bare et år siden, men skaksalgets situa-
tion skal stadig følges meget nøje.

Kommentarer til budget
For 2014 er der lagt et budget for DSU,
der giver et underskud på 23.000 kr.

Christiansfeld, 2. marts 2014.

René Baarup-Christensen,
Kasserer

Svend Hamanns juniorfond

2013 2012

Realkredit Danmark 28.661 40.457
Bankindestående 57.475 41.262
Mellemregning DSU -54.938 -47.938

Kapital i alt 31.198 33.781

Tidligere danmarksmester Svend Hamann donerede
ved Dansk Skak Unions 100 års jubilæum i 2003 en
sum på 100.000 kr. til en ny fond med det formål at
støtte rejse- og træningsaktiviteter for juniorer.
Ansøgninger om støtte kan stiles til
Dansk Skak Unions formand.
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Kassererens beretning

www. skak.dk



BIOGRAFIEN 
OM VIDUNDERBARNET
Skrevet af den norske journalist 
Arne Danielsen og oversat af den danske 
skakskribent Morten Mikkelsen.
Med forord af Peter Heine Nielsen.

Køb bogen på www.turbine.dk

Mesteren – skakfænomenet Magnus Carlsen 
giver et unikt indblik i Carlsens udvikling 
– fra de første skaklige skridt til den suveræne 
verdensetter i skakverdenen. Er man nysgerrig 
på fortællingen om, hvordan Carlsen sprængte 
alle rammer i skakverdenen, eller hvordan 
man med en “skandinavisk”, lystbetonet 
tilgang kan opnå det unikke, har man her 
fundet den rette bog.

Peter Heine Nielsen
”

“
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i 10 år i DSU, sekretær i DSU, leder
af påsketurneringer 1990 og 1996,
fødselshjælper plus praktisk arbejde
ved andre påsketurneringer, i spid-
sen for Senior-DM i 2012, i gang
med at forberede Senior-DM 2015,
hvor Randers Skakklub kan fejre 125
års jubilæum, leder af divisionstur-
neringen i en årrække, i bestyrelsen
for Dansk Skaksalg, i bestyrelsen
for Tjele Skakefterskole nogle år,
plus mange andre opgaver. Blev I
forpustede?

I klubben har han med energi vir-
ket som kasserer, senere formand og
turneringsleder. Desuden er han idé-
mand til mange arrangementer af
social karakter.

Finn er udrustet med et utroligt
talent for organisation, hertil et godt
blik for bedre og lettere måder at gøre

FØDSELSDAG

Den 6. maj runder Finn endnu et
skarpt hjørne, men stadig har han
fuld fart på. Man skulle tro, at han
kun blev 40 år med al den energi,
han fortsat lægger for dagen. Ser
man derimod på antallet af udførte
opgaver for bl.a. DSU, skulle man i
stedet tro, at han blev 100 år.

Det startede med, at han og Steen
Juul Mortensen var turneringsledere
ved NM i Grenå i 1973, så kasserer

Finn

Larsen

70 år

tingene på. Læg hertil en stor flid
samt en tro på, at opgaverne kan lø-
ses. Rettidig omhu er et must!

Manden har naturligvis flere ta-
lenter. Som det heldige medlem af
vennekredsen gennem 45 år kender
jeg Finn som en glimrende kok og
en kompetent bager, der gerne ka-
ster sig ud i nye og krævende opga-
ver på disse felter.

En stor tak for din indsats samt
ønsket om mange gode år for dig
sammen med din familie og dine
venner. Ligeledes et ønske om, at du
stadig vil yde en indsats for vores
dejlige spil.

Hjertelig til lykke med dagen!
Oluf Øe



Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. pts. mp. plac.

1 Team Nordea Skb 4½
1 0 8

5½
3

6 6
5 4

4 5
2

6
9

6
6 7

3½ 46½ 15 2

2 Nørresundby 2½
4 6

3½ 4½
8

2
9 5

4
1

3 2½
3

2
7 10

3½ 27½ 3 10

3 SK 1968 3
6 4

3½ 2
1 7

3 2½
8

5
5 2

5½ 3
1 0 9

4½ 32 6 7

4 Jetsmark
2

5½ 4½
3

3
7 6

5½ 4
1 10

5½
8

6 4
9 5

4 42 13 3

5 Nordre 3½
9 10

2
6

4
1

2 4
2 3

3 5
7 8

4½ 4
4

32 7 6

6 Århus/Skolerne
3

5 4½
2

4
5

2½
4 9

5
7

3 3
1 0 1

2 3½
8

32½ 7 5

7 Brønshøj 6½
8 9

7
4

5 5
3 10

5 5
6 5

3
2

6 4½
1

47 16 1

8 K41
7

1½ 2½
1 2

3½ 3
1 0 3

5½
9

4½ 2
4

3½
5 6

4½ 30½ 6 9

9 Hillerød
5

4½ 1
7 1 0

3½
2

6 3
6

3½
8 1

2
4

4 3½
3

31 5 8

10 Nordkalotten
1

3½ 6
5

4½
9 8

5 3
7

2½
4 6

5
3

5 4½
2

39 12 4
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DM

Brønshøj

vandt

hold-DM
Af Thorbjørn Rosenlund

Spændingen var stor før den afslut-
tende dobbeltrunde i XtraCon-Skak-
ligaen 8.-9. marts på Børupskolen i
Skanderborg (efter Skakbladets nor-
male deadline). Brønshøj Skakfor-
ening, som havde vundet sine seks
første matcher på stribe, havde i
7. runde overraskende tabt til Nor-
dre, som til da ikke havde vundet en
eneste match. De forsvarende me-
stre, Team Nordea Skanderborg, be-
nyttede chancen til at overtage fø-
ringen et halvt point foran Brøns-
høj, og da begge hold vandt 6-2 i
næstsidste runde, var kravet til
Brønshøj en sejr på mindst 4½-3½ i
den afgørende indbyrdes kamp i slut-
runden. Og sådan blev cifrene, selv
om Team Nordea var knebne rating-
favoriter og kun havde afgivet et
enkelt matchpoint i otte runder.

I øverste halvdel var jyderne stær-
kest med sejre til Davor Palo og Ni-
colai V. Pedersen, men lykken vend-
te med en strålende angrebssejr til
veteranen Carsten Høi på 4. bræt, et
point som sammen med remis til den
svenske GM Tiger Hillarp-Persson
på topbrættet og  3 af 4 i den neder-
ste halvdel skaffede 4½ point, sejr
og mesterskab.

Brønshøj Skakforening rykkede op
i landets fornemste skakrække i
1997, og efter en enkelt sæson nede
igen bed holdet sig fast og har med
andenpladser i 2006, 2007 og 2012
været tæt på titlen. Og fik altså nu i
2013-2014 klubbens første dan-
marksmesterskab efter en stor ind-
sats. Meget mere om divisionstur-
neringen i Skakbladet nr. 3.

Brønshøj Skakforening – DM for hold 2014, bagest fra venstre Jakob Aabling-Thomsen,

Carsten Høi, Tiger Hillarp-Persson, klubbens formand Carsten Petersen og Kim Pilgaard,

forrest fra venstre Jacob Carstensen, Nicolaj Palm, Thorbjørn Bromann og Roland Greger.

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

www. divisionsskak.dk/
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www. tatasteelchess.com/

Tata Steel Chess - Wijk aan Zee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts.

1. Levon Aronian, Armenien (10) 2812 � ½ 1 1 1 1 ½ 0 1 ½ ½ 1 8

2. Anish Giri, Holland (12) 2734 ½ � ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 6½

3. Sergei Karjakin, Rusland (11) 2759 0 ½ � 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 6½

4. Fabiano Caruana, Italien (4) 2782 0 ½ 1 � 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 0 6

5. Leinier Dominguez, Cuba (1) 2754 0 ½ ½ 1 � 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ 6

6. Wesley So, Filippinerne (8) 2719 0 ½ ½ ½ 0 � ½ 1 ½ 1 1 ½ 6

7. Pentala Harikrishna, Indien (3) 2706 ½ 0 ½ ½ 1 ½ � ½ 1 0 0 1 5½

8. Loek Van Wely, Holland (2) 2672 1 ½ 0 0 ½ 0 ½ � 1 0 ½ 1 5

9. Hikaru Nakamura, USA (6) 2789 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 � ½ 1 1 5

10. Boris Gelfand, Israel (9) 2777 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 1 ½ � 0 ½ 4½

11. Richard Rapport, Ungarn (5) 2691 ½ ½ 0 0 0 0 1 ½ 0 1 � 0 3½

12. Arkadij Naiditsch, Tyskland (7) 2718 0 0 0 1 ½ ½ 0 0 0 ½ 1 � 3½

11.-26. januar 2014. Kategori 20. Ratinggennemsnit 2743. Lodtrækningsnummer i parentes.

Tata Steel Chess:

Aronian viste

mesterlig skak
Verdensranglistens nummer to, Levon Aronian, understregede med

suveræn sejr i den klassiske Tata Steel Chess i Wijk aan Zee, at han

kan blive en seriøs udfordrer til Magnus Carlsen og VM-titlen.

Af Palle Skov

Armenieren Levon Aronian ser ud
til at være et godt bud på en udfor-
drer mod verdensmester Magnus
Carlsen i titelmatchen til efteråret.

Det udsagn vil de fleste tilskuere
og internet-følgere af årets stærke
turnering i den nordhollandske kyst-
by Wijk aan Zee formentlig nikke ja

til. Aronian vandt turneringen med
1½ points forspring til Karjakin og
Giri. Sidstnævnte gik ubesejret gen-
nem turneringen, men vandt alt for
få partier.

Der var på forhånd store forvent-
ninger til den 21-årige italiener, Fabi-
ano Caruana, som er nået op i ver-

dens top-10 siden han i 2008 vandt
C-gruppen og året efter B-gruppen.
Han var meget stridslysten i sine par-
tier, spillede ofte meget underhol-
dende skak, men det gik noget usta-
bilt begge veje – Caruana fik nogle
flotte sejre, kørte f.eks. hurtigt Gel-
fand over i 1. runde, men han fik



�

�

2014 /2/71 11

runden efter slemme tæv af den se-
nere turneringsvinder.

Aronian har selvfølgelig styrken
til en interessant og jævnbyrdig
match mod Carlsen. Se f.eks. den
virtuose udspilning af den 20-årige
filippinske +2700 mand Wesley So,
hvor tilsyneladende tilfældigheder i

stillingen bringer stigende uorden
blandt modstanderens officerer, ind-
til en af dem simpelt hen går tabt.

Ian Rogers
kommenterer:

Levon Aronian
Armenien (2812)

Wesley So
Filippinerne (2719)

Grünfeldindisk / A15

1. c4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5

Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7
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7. Le2

Et lidt usædvanligt anti-Grünfeld
system,

7... c5

Den præcise trækfølge. Efter 7...
0-0 8. d4 c5 9. 0-0 Lg4 10. Le3 får
Hvid en god variant af Sf3-systemet
i afbytningsvarianten.
8. 0-0 Sc6 9. Da4 Ld7 10. Da3 Da5 11.

Td1 0-0 12. Tb1 b6 13. d4 Dxa3

Ifølge Aronian den førte unøjagtig-
hed. Sort burde i stedet spille 13...
Tfd8 14. d5 Dxa3 15. Lxa3 Sa5.
14. Lxa3 Lg4 15. dxc5!?

En nyhed. Tidligere er spillet 15. Lb5
Tfc8 16. dxc5 bxc5 17. La6 Tc7.
15... Lxc3 16. La6! Tab8 17. Tdc1
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17... Lxf3?

Årsagen til Sorts vanskeligheder.
Efter 17... bxc5 18. Lxc5 Lb2! 19.

6
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Levon Aronian – suveræn vinder.
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Foto: Cathy Rogers.

Tata Steel Chess 2014 – fra venstre Sergei Karjakin, Arkadij Naiditsch,

Fabiano Caruana, Pentala Harikrishna, Anish Giri,  Levon Aronian,

Richard Rapport, Wesley So, Hikaru Nakamura og Leinier Dominguez.
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Tc2 Lxf3! 20. gxf3 Ld4 ville Sort
udligne spillet.
18. gxf3 Ld2 19. Td1 Lc3

Aronian anførte 19... Lf4 som et
mindre onde, men mente, at Hvid
stadig stod bedst efter 20. Lb5.
20. Kg2!

Sort kan ikke befri stillingen, så Hvid
bygger stille go roligt op.
20... bxc5 21. Lxc5 Lb4

Efter 21... Txb1 22. Txb1 Ld4 23.
La3 dominerer de hvide løbere også
brættet.
22. Le3 Ld6 23. Tbc1 Sb4 24. Lc4 Tfc8

25. f4

Langsomt og sikkert bliver Sort
skubbet baglæns.
25... Kf8 26. a3 Sc6 27. La6 Lxa3 28.

Tc4!

Nu kan de sorte officer ikke finde
fodfæste, men efter 28. Tc3(?) Lb4
29. Tc4 Td8! ville Sort hænge på.
28... Td8 29. Ta1 Lb2 30. Taa4
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Højdepunktet i Hvids spil. Springe-
ren på c6 har ingen felter, så det sorte
tårn må deplacere sig selv for at yde
den beskyttelse, dér hvor den står.
30... Td6 31. e5 Te6 32. Tc2!

Nu truer 33. Lc4 med materiale-
gevinst.
32... Sd8 33. Lxa7 Ta8 34. Lb5

Først var det springeren, som var i
bekneb, og nu er løberen på b2 fan-
get.
34... Lxe5 35. fxe5 Txe5 36. Le3! op-

givet.

Løberne dominerer fortsat, nu to mod
en enkelt springer, og 8. række er
svag. En brillant strategisk præsta-
tion.
1-0

Kun få VM-kandidater
Men sammenholder man feltet i Hol-
land med feltet i kandidatturneringen,
så ser vi faktisk kun to spillere, der
er med begge steder. Foruden 31-
årige Aronian er det Karjakin, der
fyldte 24 år under turneringen i Wijk
aan Zee.

Eks-verdensmester Anand mang-
lede her, men stiller op i kandidat-
turneringen. Det samme gør sig gæl-
dende for Vladimir Kramnik, Vas-
sily Ivanchuk og Veselin Topalov,
som alle har deltaget i Wijk aan Zee
flere gange. Det kunne have været
en meget mere interessant turnering
med disse spillere – men de har
formentlig helt bevidst valgt at spare
på krudtet til kandidatturneringen,
mens Aronian og Karjakin altså har
anset Holland for værdifuld træning.

Trods fravær af flere fra den ab-
solutte top var der dog fem med fra
top-10. Flere af dem noget ude af
form, især Nakamura og Gelfand.
Jeg har et sted set Nakamura citeret
for, at topspillerne deltager i for
mange turneringer, og at en pause
var tiltrængt.

Solid tradition
Turneringens A-gruppe havde et
ratingsnit på 2743 og er nærmest pr.
tradition en af årets stærkeste tilba-
gevendende turneringer, hvis ikke

den stærkeste. Og har vel – måske
bortset fra i år – været det, siden
spanierne stoppede med verdens-
eliteskak i Linares efter kategori-27
turneringen i 2010. Hollænderne var
for et par år siden lidt usikre på, om
den gamle højovnsturnering kunne
fortsætte, ikke på grund af mang-
lende lyst, men som i så mange an-
dre konkurrencer er sponsorer og
international krise afgørende spørgs-
mål. Årets turnering, igen sponso-
reret af byens stålværk Tata Steel,
var på flere måder lidt mindre end
forgængerne, uden at man dog kan
kalde det for en skrabet model.

Stormestre på museum
Et par nye og noget spøjse ideer var
at lægge to runder i A-gruppen uden
for Wijk aan Zee. Den ene var hen-
lagt til Amsterdam og det næsten
nyrenoverede Rijksmuseum, som
vel nærmest er at sammenligne med
det danske Statens Museum for
Kunst. Her spillede skakkens store
mestre omgivet af de ypperste vær-
ker fra de gamle mestre fra den ne-
derlandske malerskole, som Rem-
brandt og Vermeer fra 1600-tallet.

Den anden udflugt gik til High
Tech Campus, et uddannelsescenter
i Eindhoven. Her spillede Aronian
nærmest Carlsen’sk, altså på den
måde at man ud af stort set ingenting

Aronian dominerede i de fleste af sine partier, her som Hvid mod Karjakin i 9. runde,

hvor han pressede Sort til at ofre en bonde og afviklede til et slutspil, som han vandt.

Foto: Cathy Rogers.
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fremtryller en gevinststilling mod en
+2700 mand. Det gik ud over den
ellers solide og godt kæmpende cu-
baner Dominguez.

Ian Rogers
kommenterer:

Leinier Dominguez
Cuba (2754)

Levon Aronian
Armenien (2812)

Spansk / C84

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6

5. 0-0 Le7 6. d3

Dominguez har spillet dette med stor
succes. Bl.a. slog han tidligere i tur-
neringen Caruana i et parti, hvor han
omhyggeligt plejede sin åbnings-
fordel og vandt i 108 træk!
6... b5 7. Lb3 0-0 8. Sc3 d6 9. a3!? Sa5

10. La2 Le6 11. Lg5

En måned før turneringen havde
Dominquez tabt et hurtigparti til
Karjakin efter 11. Lxe6 fxe6 12. b4
Sc6, så det er ikke overraskende, at
cubaneren søger en forstærkning.
Aronian møder dog velforberedt.
11... c5 12. b4

Blot en uge før partiet havde Sergey
Movsesian, en af Aronians sekun-
danter, spillet 12. Lxf6 Lxf6 13. b4
Sc6 14. Sd5 i en holdmatch i Tjekkiet
uden at opnå fordel.
12... Sc6 13. Sd5 Lxd5 14. exd5 Sd4

15. bxc5 Sxf3† 16. Dxf3 dxc5
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17. Tfe1?!

Hvid burde spille 17. a4!, fordi 17...
Sd7 så ikke er muligt pga. 18. Lxe7
Dxe7 19. axb5 axb5 20. d6!, og hvis
nu 20... Dxd6 så 21. Lxf7†, angav
said Aronian.

17... Sd7 18. Ld2 Ld6 19. a4 f5
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20. Lb3?

Ikke godt, da Sort havde planlagt at
spille e5-e4 under alle omstændig-
heder.
20... e4! 21. dxe4

21. Dh3 var nødvendigt, men efter
21... Se5 ser det skidt ud for Hvid.
F.eks. 22. Lc3 (22. axb5 axb5 23.
Txa8 Dxa8 24. Lf4 Sf7!) 22... Sg4
23. g3 c4! fulgt af Lc5.
21... c4 22. La2 Dh4 23. e5

Eller 23. g3 Se5 24. Dxf5!? De7 25.
De6† Dxe6 26. dxe6 Sf3† 27. Kg2
Sxd2 28. Tad1 Lb4 29. f4, hvor
Aronian ikke var sikker på, hvordan
han skulle fortsætte.
23... Lxe5!?

23... Sxe5 24. Dg3 er i overkanten
for Sort, men ikke klart.
24. g3 Dg4 25. Dxg4 fxg4 26. c3?!

26. Tab1 gav stadig chancer for at
holde balancen, selv om det tager tid,
før Hvid truer slag på b5.
26... Lf6 27. Lb1 b4! 28. Te3 Tad8 29.

Lf5
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29... h5!

En stærk og enkel plan. Aronian for-
kastede 29... Sb6 30. Lxg4 Sxd5 31.

Te2, fordi han mente, at Hvid ville
beholde lidt aktivt spil, men den is-
koldt beregnende maskine, Houdini,
fortsætter varianten med 31... Sxc3
32. Lxc3 Lxc3 33. Tb1 Td4 og på-
står, at Sort vinder.
30. Td1 b3 31. Lc1 Lg5 32. Le6† Kh8

33. Te2 Lxc1 34. Txc1 Sc5 35. a5 Tfe8

36. Kf1 g6 37. Tce1
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37... Kg7! 38. d6

Nu vinder Sort tårnsluttet uden vi-
dere, men efter 38. Lxg4 Txe2 39.
Lxe2 var 39... Se4! afgørende, f.eks.
40. Kg2 Sd2!
38... Txe6 39. Txe6 Sxe6 40. Txe6 Td7

41. Te8 Txd6 42. Ke2 Td3 0-1

Nedskæringen viste sig især i form
af ‘kun’ to stormestergrupper mod
tre sidste år. Og A-gruppen tilmed
skåret ned fra 14 til 12 deltagere.
Amatørrækkerne havde stadig no-
genlunde samme forhold og omfang
(ca. femten hundrede deltagere!).

Cirkusteltet, hvor der tidligere år har
været café og kommentatorområde
var nedlagt. I stedet var kommen-
tarerne – stadig på pænt stormester
og IM-niveau med blandt andre Sei-
rawan samt hollændere som L’Ami,
Ree, Böhm og Ligterink - flyttet til
et mindre lokale på en nærliggende
skole. Og de store fotostater af
turneringsvinderne gennem histo-
rien, samt den populære daglige
skakopgave manglede ligeledes.

Præmierne i amatørgrupperne har
tidligere været penge, i år var det
skakbøger. Da pengepræmierne al-
drig har været særlig store dernede,
kan en udskiftning med bøger ikke
siges at være et egentligt tilbageslag.

1
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Museumsåbninger
og en national gambit
Hvor mange skakbøger, den unge
ungarer Richard Rapport har nået at
læse i sit 17-årige liv, ved vi af gode
grunde ikke, men i 2. runde viste
han, at han i hvert fald har orienteret
sig så grundigt om en af de åbnin-
ger, der er knyttet til hans land, at
han frejdigt spillede Budapester-
gambit mod selveste VM-udfor-
dreren fra 2012, Boris Gelfand, og
slap godt fra det.

Åbningsspillet fra de allerstærke-
ste i de senere år viser, at gamle og
umiddelbart ikke særlig skarpe åb-
ninger igen kan hives frem og give
godt spil. Et eksempel er Carlsens
brug af Ponziani sidste år, hvor han
udmanøvrerede Harikrishna. Måske
er den slags noget, der gør sig sær-
lig godt i Holland – tænk bare på
Bent Larsens brug af Birds åbning
og Løberspil, da han vandt inter-
zoneturneringen i 1964 – i Amster-
dam!

Ian Rogers
kommenterer:

Boris Gelfand
Israel (2777)

Richard Rapport
Ungarn (2691)

Budapestergambit / A52

1. d4 Sf6 2. c4 e5!?

Budapestergambitten. Introduceret i
mesterpraksis af ungareren Geza
Maroczy i 1896, men først taget al-
vorligt efter Milan Widmars sejr over
Akiba Rubinstein i 1918. I dag er
gambitten ikke på repertoiret hos
mange topstormestre, og også i hæn-
derne på Rapport er det et overras-
kelsevåben.
3. dxe5 Sg4

Her er 3... Se4, Farajowicz-gambit-
ten, et alternativ.
4. Sf3

Et af Hvids mest solide og positio-
nelle valg. Et andet er Rubinstein-
varianten 4. Lf4.
4... Lc5 5. e3 Sc6 6. Sc3 0-0 7. Le2

Sgxe5 8. Sxe5 Sxe5 9. 0-0 a5

I nogle partier har manøvren Ta8-
a6-h6 vist sig effektiv, og løberen
får et retrætefelt.
10. Kh1 d6 11. f4 Sc6 12. b3 Te8 13.

Tf3 Lf5 14. Tg3 Te6 15. Ld3 Lxd3 16.

Dxd3 Sb4

Gelfand har spillet åbningen uden
vanlig finesse, og Sort har mindst
udlignet.
17. Dd2 De7 18. e4 Dh4 19. Tf3

Her var 19... f5 også stærkt.
19... Sc2 20. Tb1 De1† 21. Dxe1 Sxe1

22. Tg3 Tg6 23. Sd5?

Hvid burde søge mod remis med 23.
Txg6 hxg6 24. La3 Lxa3 25. Txe1.
Nu får Sort et godt slutspil med fri-
bonde og stærk springer.
23... Txg3 24. hxg3 c6 25. Le3 Sd3 26.

Lxc5 cxd5 27. Lxd6 dxe4 28. Kg1 f5

29. Kf1 Ta6 30. Lc7 Kf7 31. g4 Tc6 32.

Lxa5 Ta6 33. Lc3 Txa2 34. gxf5 e3 35.

g3 Tc2 36. Le1 Kf6 37. g4 h5 38. Lh4†

Kf7 39. gxh5 Th2

Her var 39... e2† 40. Kg1 Td2 straks
afgørende.
40. Le1 Kf6 41. Kg1 Te2 42. Lc3† Kxf5

43. Lxg7 Kxf4 44. Lh6† Kg3 45. Lxe3

Txe3
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Materielt ligner det en god remis-
chance, men pga. mattrusler er det
hvide tårn dømt til at blive hjemme.
46. Kf1 Kf4 47. Ta1 Tf3† 48. Kg1 Tg3†

49. Kf1 Tf3† 50. Kg1 Kg4 51. h6

Hvids vanskeligheder ses f.eks. i
varianten 51. Ta8 Te3 52. h6 Kg3
53. Tg8†(?) Kh3. Derfor må Hvid
opgive at forsvare h-bonden.
51... Sf4 52. h7 Th3 53. Kf2 Kf5 54. b4

Sd3† 55. Ke2 Ke4 56. Ta8 Th2† 57.

Kd1 Txh7 58. Kd2 Sxb4 59. Kc3 Sc6

60. Te8† Te7 0-1

En god reklame for Budapestergam-
bitten – og for Richard Rapport!

Rapport, der deltog i A, fordi han
på deling med Naiditsch vandt B
sidste år, er i øvrigt på deltagerlisten
til Politiken Cup i juli. En spændende
og dristig spiller, som kom godt fra
start her, men blev mør af for hård
modstand.
Aronians turneringssejr virkede un-
dervejs endnu mere overbevisende,
end tabellen antyder. Det eneste ne-
derlag kom i sidste runde, da han
lige skulle overstå en ellers sjælden
tidnød mod van Wely, som fik mu-
lighed for at afslutte en noget svin-
gende turnering med et fint spærre-
træk.

Loek Van Wely
Holland (2672)
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Levon Aronian
Armenien (2812)
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GM Richard Rapport, Ungarn.
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Med nederlaget i sidste runde for-
svandt Aronians scoringsrekord,
men turneringssejren havde han al-
lerede hjemme. I diagramstillingen
har kun de 30 sekunders tillægstid
tilbage. Sin gode stilling har han sat
over styr og skal nu finde 38. Se1
Sxe3 39. Df3 for bare at holde re-
mis. Men trækker i stedet:
38. exf4??

Van Wely havde et par minutter til-
bage, rigelig tid til at finde chok-
trækket...
38... Ld4†!!

Efter at have ladet tiden løbe ned til
næsten nul opgav Aronian. Mat er
uundgåelig, f.eks. 39. cxd4 Db1† 40.
Le1 (vejen til d1 blev jo spærret for
de hvide officerer) 40... Dxe1† 41.
Sxe1 Txe1 mat!
0-1

Gelfand og Naiditsch havde reelt en
endnu værre turnering, end det ser
ud til. De satte en spurt ind, men for
sent: Begge vandt deres sidste to
partier, og fik altså reddet lidt af
æren.

Ivan Saric i A-gruppen 2015
I B-gruppen kørte Baadur Jobava og
kroaten Ivan Saric parløb længe med
Jan Timman lige i hælene. Den 62-
årige hollænder havde klar gevinst i
en af de sidste runder mod Jobava,
men gevinsten smuttede i det yder-
ste slutspil, en fase hvor Timman
ellers normalt er skarp.

Saric spillede sikkert hele vejen,
hvilket syv gevinster og seks remiser
selvfølgelig også tyder på. Han sagde
efter turneringen, at han så rigtig
meget frem til at deltage i næste års
A-gruppe, og at han aldrig før har
deltaget i bare tilnærmelsesvis så
stærk en turnering.

Dimitri Reinderman vandt lige så
mange partier som gruppevinderen,
men fire tabspartier hensatte den far-
vestrålende spiller – i år med blåt
hår! – til en delt fjerdeplads.

I begge GM-grupper, både A og
B - som egentlig ikke hed B, men
Challenger – var der som vanligt god
kampskak at se på for tilskuerne.
Tidligere tiders korte stormester-

remiser er stort set væk. En af run-
derne i Challenger-gruppen bød så-
ledes på seks gevinster og kun én
remis - mellem landsmændene Ra-
doslaw Wojtaszek og den kun 15-
årige Jan-Krzysztof Duda. Men de
spillede skam over 50 træk, inden
de røg den polske fredspibe med en
trækgentagelse.

For en gangs skyld var der ingen
nordiske deltagere i stormestergrup-
perne. Efter VM-matchen trængte
Magnus Carlsen nok til en pause, så
han valgte at følge Nakamuras råd
om ikke at spille alle turneringer, men
brugte så bl.a. tiden på at banke
Microsofts Bill Gates i et tv-parti.

Og bare tre dage efter afslutnin-
gen på Wijk aan Zee viste Carlsen
fin form i den stærke turnering i
Zürich, som han vandt.

Danskernes beskedne indsats
Seks medlemmer af Dansk Skak
Union var blandt de i alt ca. 1.500
deltagere i amatørrækken, hvor der
som hos stormestrene udelukkende
spilles i lukkede grupper, fordelt på
ni rækker efter styrke.

DSU-formand Lars-Henrik Bech
Hansen blev en af de to danske præ-
mietagere på en delt 5. plads med
4½ pts. af 9 i gruppe 3D.

Eneste dansker over 50% var Ja-
cob Hein, der i gruppe 8B scorede 5

pts. af 9 og en delt 2. plads med tre
andre.

Absolut uden for præmierækker-
ne finder vi de øvrige danskere:
Niels Erik Andersen 3 point af 9 i
gruppe 3C, Orla E. Jørgensen også
3 point af 9 i række 7D. I Dagvier-
kampen, hvor der kun spilles tre par-
tier, og turneringen somme tider fø-
les som slut, næsten inden man er
kommet i gang, måtte Klaus Mose-
gaard nøjes med 1 af 3 i gruppe 3A,
og Palle Skov med en enkelt remis i
3H.

Måske for at afværge mange
spørgsmål om krise i stålbranchen,
og om der bliver en turnering igen,
har arrangørerne allerede nu offent-
liggjort datoerne for næste års tur-
nering: Det bliver 9.-25. januar 2015.
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begivenheder. Bl.a. med Nimzowitch og Bent Larsen i hver sin epoke.

Nu har du mulighed for selv at bevare lidt af historien.

Særlig årgange fra før 1945 er blevet vanskelige at finde!

Skakhuset, der blev grundlagt 1947, har flere end 1000 årgange på

lager. Mange hele/flere årgange indbundet/uindbundet, men også

enkeltnumre fra starten. Supplér dit skakbibliotek nu!

GM Dimitri Reinderman, Holland

– nok turneringens mest farverige spiller.
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Zurich Chess Challenge 2014

Elo 1 2 3 4 5 pts. plac. pr.rat.

1. Magnus Carlsen, Norge 2872 1
6

½
2 3

1 1
4 5

½ 4 1 3028

2. Levon Aronian, Armenien 2812 1
5 1

½ ½
6

1
3 4

0 3 2 2870

3. Hikaru Nakamura, USA 2789 ½
4 5

1 0
1 2

0 ½
6

2 4-5 2732

4. Fabiano Caruana, Italien 2782
3

½
6

½ ½
5 1

0 1
2

2½ 3 2804

5. Viswanathan Anand, Indien 2773
2

0 0
3 4

½
6

1 ½
1

2 4-5 2735

6. Boris Gelfand, Israel 2777
1

0 ½
4 2

½ 0
5 3

½ 1½ 6 2657

Klassisk skak

Betænkningstid: 40 træk 120 min. + 20 træk 60 min. + 15 min. med 30 sek. tillæg fra træk 61.

Med et ratinggennemsnit for de seks deltagere på
2801 var Zurich Chess Challenge 2014 den højest
ratede turnering i skakhistorien og samtidig den
første, der nåede op i kategori 23 i FIDE's
klassifikationssystem.

Nummer 1, 2 og 3 fra verdensranglisten januar 2014,
plus nummer 6, 8 og 9 med eks-VM Viswanathan
Anand som feltets lavest ratede kan dårligt være mere
overbevisende. Naturligvis havde man gerne set de to
eks-verdensmestre Vladimir Kramnik og Veselin
Topalov til start, men i så fald hellere som supple-
rende deltagere i en 8-mands turnering end som
erstatning for nogen af de seks.

Og så var Zurich Chess Challenge Magnus Carlsens
første turnering som verdensmester. Hvis man havde
set paralleller mellem den unge norske himmelstormer
og legendariske Bobby Fischer, kunne man drage et
lettelsens suk, for mens Fischer efter som 27-årig i
1972 at have erobret VM aldrig siden deltog i en
turnering, har vi altså nu en verdensmester, som
spiller skak. Og som vinder.

Af konceptet i Zurich Chess Challenge var det
tydeligt, at man forventede at se stjernerne, både når
de får lov at spille deres allerbedste, velkalkulerede
skak, og når vilkårene tvinger dem til handling
snarere end til fintænkning.

På progammet 29. januar til 4. februar var først
lynskak, så klassisk skak med fuld betænkningstid,
og til slut en hurtigturnering. Lynskakken talte ikke i
den samlede stilling, placeringerne blev  kun brugt til
at fordele startnumre i de to andre turneringer.

Carlsen fik nr. 1, og i den klassiske afdeling overgik
han sig selv og scorede 4 point af 5, dog efter at have
stået til tab mod Nakamura. Til den kombinerede
slutstilling talte pointene fra klassiske dobbelt, så selv
en superpræstation af Caruana med 4 point af 5 i
hurtig-skakken kunne ikke berøve Carlsen den
samlede sejr.

Også for Peter Heine Nielsen var Zurich Chess
Challenge en premiere, for her ledsagede han for
første gang Magnus Carlsen til en seriøs turnering i
sin nye rolle som træner og sekundant.

www. zurich-cc.com

Lynskak 1 2 3 4 5 6 pts. korr.

1  Magnus Carlsen � ½ 1 0 1 ½ 3 7.25

2  Levon Aronian ½ � 0 ½ 1 1 3 6.75

3  Hikaru Nakamura 0 1 � 1 ½ 0 2½ 6.75

4  Fabiano Caruana 1 ½ 0 � 0 1 2½ 6

5  Viswanathan Anand 0 0 ½ 1 � 1 2½ 5.25

6  Boris Gelfand ½ 0 1 0 0 � 1½ 4

Verdensmesteren spiller 

Zurich Chess Challenge:
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Zurich Chess Challenge 2014

Elo 1 2 3 4 5 pts. plac. pr.rat.

1. Magnus Carlsen, Norge 2845
6

1
2

0 ½
3 4

0 ½
5

2 4 2716

2. Levon Aronian, Armenien 2770
5

1 1
1 6

½
3

0 ½
4

3 3 2870

3. Hikaru Nakamura, USA 2826
4

0 1
5 1

½ 1
2 6

1 3½ 2 2952

4. Fabiano Caruana, Italien 2812 1
3

½
6 5

1 1
1 2

½ 4 1 3048

5. Viswanathan Anand, Indien 2800 0
2 3

0 0
4

½
6 1

½ 1 6 2563

6. Boris Gelfand, Israel 2735 0
1 4

½ ½
2 5

½ 0
3

1½ 5 2657

Hurtigskak

Betænkningstid: 15 min. + 10 sek. tillæg fra træk 1.

Efter VM-matchen i Chennai holdt
Magnus Carlsen en to måneders
skakpause, hvis man da fraregner den
effektive, men temmelig risikable
angrebssejr over Bill Gates. I den
indledende lynturnering i Zürich,
som i stedet for lodtrækning fast-
lagde runderne, havde han været
noget rusten, selv om han endte med
at vinde, men i sit første seriøse tur-
neringsparti som verdensmester vi-
ste han sig fra sin absolut bedste side.

Magnus Carlsen
Norge (2872)

Boris Gelfand
Israel (2777)

Grünfeldindisk / D78

1. c4 g6 2. d4!?

Efter med sit førstetræk at have lagt
op til at undgå grünfeldindisk, rea-
gerer Carlsen på Gelfands overra-
skende 1... g6 ved alligevel at tillade
det! Det kan synes inkonsekvent,

men en af Carlsens mange styrker er
en stor fleksibilitet, som gør ham helt
uafhængig af bestemte åbningsvalg.
2... Sf6 3. Sf3 Lg7 4. g3 c6 5. Lg2 d5

6. Da4!?

En interessant variant, som blev po-
pulær, efter at Carlsen havde brugt
den til at opnå en fin stilling mod
Peter Svidler i Linares 2007. Inspi-
rationen fik Carlsen ved at bladre
gennem Bent Larsens og Steffen
Zeuthens ‘Zoom 001 – Zero Hour
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skak ...

Af Peter Heine Nielsen

Magnus Carlsen hilser på Gelfand før partiet i hurtigskak.

Foto: Maria Emelianova.



�

18 2014 /2/78

... ZURICH CHESS CHALLENGE

for Operative Chess Opening mo-
dels’. Eftersom Gelfand har nævnt
bogens betydning for sin skakud-
vikling, håbede Carlsen ikke på no-
gen overraskelseseffekt af Da4. Men
helt objektivt har trækket kvalitet.
6... 0-0 7. 0-0
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7... Sfd7!?

Svidler spillede 7... Lf5, men efter
8. Sc3 Sbd7 9. cxd5 Sb6 10. Db3
Sfxd5 11. Td1 Dd6 12. Ld2 Sxc3
13. Lxc3 De6 14. d5!? stod Carlsen
bekvemt, og efter afbytning på g7
samt Sd4 havde Hvid et risikofrit
pres. I Monaco 2011 var 7... a6 8.
Lf4 Le6 9. cxd5 cxd5 10. Db3 Ta7
Aronians kreative forsøg på løsning
af stillingsproblemet, men også her
havde Carlsen fået en lovende stil-
ling, om end begge partier endte re-
mis. 7... Sbd7 8. cxd5 Sb6 er også
spillet, men der er idé i, at springe-
ren efter cxd5 hellere burde stå på
b8 for at kunne gå til c6, fremfor at
være fejlplaceret på b6.
8. Dc2 Sf6!?

En interessant nyhed. Mod Fressinet
fik Gelfand en ubehagelig stilling
efter 8... dxc4 9. Dxc4 Sb6 10. Dc2
Sa6 11. Td1, men som altid havde
han gjort sit hjemmearbejde og var
klar med en ny idé, som fik Carlsen
til at tænke i mere end en halv time.
9. Lf4!?

Formentlig Hvids bedste mulighed
for at kæmpe for åbningsfordel. Stil-
lingen efter 8... Sf6 er aktuelt op-
stået i et antal partier – men med Sort
i trækket! På en underlig måde er
Hvid i træktvang. Det naturlige 9.
Sc3 besvares med 9... dxc4, hvor-
efter det ikke er oplagt, hvordan Hvid
får sin bonde tilbage. Og 9. Td1 Lf5
10. Db3 Db6 truer allerede 11...
Dxb3 fulgt af 12... Lc2.

Årets rekordstærke turnering var
langtfra første gang, at Zürich skrev
skakhistorie. Tilbage i 1934 fejrede
Schachgesellschaft Zürich sit 125 års
jubilæum(!) med en at invitere tidens
førende mestre til at møde syv
schweizere i en gigantisk alle-mod-
alle turnering.

Verdensmester Alexander Alje-
chin vandt foran den kommende
mester, hollænderen Max Euwe, og
en tidligere mester, Emanuel Lasker.
Blandt de allerstærkeste savnedes
kun eks-VM José Capablanca og
amerikaneren Samuel Reshevsky.

1.  Alexander Alechin (Frankrig) 13
2.  Max Euwe (Holland) 12
3.  Salo Flohr (Tjekkoslovakiet) 12
4.  Efim Bogoljubov (Tyskland) 11½
5.  Emanuel Lasker (Tyskland) 10
6.  Aron Nimzowitsch (Danmark) 9
7.  Ossip Bernstein (Frankrig) 9
8.  Gideon Ståhlberg (Sverige) 8
9.  Hans Johner (Schweiz) 8

10.  Walter Henneberger (Schweiz) 5½
11.  Fritz Gygli (Schweiz) 5½
12.  Stefano Rosselli del Turco (Italien) 5
13.  Henri Grob (Schweiz) 4
14.  Hans Müller (Schweiz) 4
15.  Oscar Naegeli (Schweiz) 3
16.  Hermann Joss (Schweiz) 2

Men endnu større, selv om verdens-
mesteren ikke kunne deltage, var
Kandidatturneringen 1953. Vasilij
Smyslov vandt og spillede det føl-
gende år 12-12 i VM-opgøret med
Mikhail Botvinnik. Tre år senere lyk-
kedes det Smyslov at besejre Bot-
vinnik 12½-9½ og erobre VM, men
i 1958 tabte han revanchematchen
10½-12½.

I Zürich 1953 mødtes 15 mestre
alle-mod-alle og dobbeltrundigt, alt-
så hele 28 runder mod spillere tæt på
VM-niveau. Turneringen producere-
de en perlerække af fremragende

Historisk skak i Zürich

partier, som blev udødeliggjort i Da-
vid Bronsteins: Zurich Internatio-
nal Chess Tournament, som den
dag i dag anses for den bedste tur-
neringsbog nogen sinde.

For den danske skakhistorie fik
turneringen indirekte, men stor be-
tydning, idet dengang 18-årige Bent
Larsen fik til opgave at kommentere
turneringen i Skakbladet, og siden
har berettet, at arbejdet med Zürich
1953 blev afgørende for den skak-
forståelse, som førte til hans inter-
nationale gennembrud ved skak-OL
i Moskva 1956.

1.  Vasilij Smyslov (USSR) 18
2.  David Bronstein (USSR) 16
3.  Paul Keres (USSR) 16
4.  Samuel Reshevsky (USA) 6
5.  Tigran Petrosian (USSR) 15
6.  Efim Geller (USSR) 14½
7.  Miguel Najdorf (Argentina) 14½
8.  Alexander Kotov (USSR) 14
9.  Mark Taimanov (USSR) 14

10.  Yuri Averbakh (USSR) 13½
11.  Isaac Boleslavsky (USSR) 13½
12.  Laszlo Szabo (Hungary) 13
13.  Svetozar Gligoric (Yugoslavia) 12½
14.  Max Euwe (Netherlands) 11½
15.  Gideon Ståhlberg (Sweden) 8Z
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 Vasilij Smyslov

– vandt Zürich 1953.
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9... Lf5 10. Db3 Db6 11. Sbd2 Se4!?

Der ser ikke ud til at være noget i
vejen med 11. Sbd7, men Gelfand
forsøger at lægge pres mod centrum
og bevarer muligheden for at udvikle
springeren over c6, hvis Hvid finder
på at bytte på d5.
12. e3

12. cxd5 Dxb3 13. Sxb3 cxd5 illu-
strerer netop denne pointe, hvor Sort
i kraft af Sc6 står glimrende. Så Carl-
sen må opretholde spændingen i cen-
trum.
12... Dxb3 13. axb3 Sa6 14. cxd5 cxd5

En rolig stilling uden fordel for Hvid.
Såden lyder den umiddelbare kon-
klusion. Men som mod Caruana se-
nere i turneringen, og i begge partier
blot få træk senere – næsten som ved
magi – har Carlsen et overvældende
initiativ.
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15. g4!

Et fremragende træk med en fin blan-
ding af objektiv kvalitet og provoka-
tion. Gelfand spiller altid principiel
skak, han reagerer med den kritiske
fortsættelse og modtager bondeof-
feret.
15... Lxg4

15... Sxd2 16. Sxd2 Le6 var muligt,
men ud over det naturlige 17. Tfc1
Tfc8 18. Tc3!? er også 17. Sb1!?
egnet til at sætte den sorte stilling
under pres.
16. Sxe4 dxe4 17. Sd2 f5

Prisen, Sort må betale for bonden,
er, at løberen på g4 er lukket ude, så
den ikke kan deltage i forsvaret af
den svage dronningfløj.
18. f3 e5!?

Hvids idé bliver klar efter 18... exf3
19. Sxf3. Han er en bonde nede, men

hans løbere peger mod dronning-
fløjen, og Sort synes ude af stand til
at forsvare b7, når Hvids springer
hopper til enten e5 eller g5. Dog fin-
des der et skjult forsvar: 19... Tad8!
20. Se5 (20. Sg5 e5! 21. dxe5 Tfe8
22. Lxb7 Sb4 er en meget computer-
agtig variant, men Sort ser ud til at
skabe tilstrækkeligt modspil i tide)
20... Lxe5 21. Lxe5 Td7, og selv om
Hvid uden tvivl stadig har tilstræk-
kelig kompensation for bonden, er
Sorts stilling solid og i stand til at
holde balancen.
19. dxe5 exf3 20. Sxf3 Tae8

Som altid følger Gelfand en klar og
logisk vej, og ved at ofre bonden til-
bage neutraliserer han tilsyneladende
de hvide løbere. 20... Tfe8 er rin-
gere, eftersom 21. Sd4 med angreb
på b7 volder problemer. Efter
Gelfands valg kan det besvares med
21... Lxe5 22. Lxb7 Sb4, da der nu
ikke hænger et tårn på a8.
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21. Ta5!

Ligner et forsøg på at holde fast i
bonden, men øger i virkeligheden
initiativet. Hvids bondestilling er
ganske rigtig splittet med dobbelt-
bønder osv., men Hvid er klar til Sd4
eller Sg5, hvorefter partiet bliver
meget taktisk og slet ikke det rolige
positionsparti, hvor bondestillingens
ulemper kune blive et problem.
21... Sb4 22. Sd4 b6 23. Txa7 Lxe5

Atter en gang spiller Gelfand konsi-
stent og logisk. Efter at have fordre-
vet det hvide tårn eliminerer han bon-
den på e5, mens springeren på b4
kontrollerer d5-feltet og hindrer
hvide løberskakker. Ved første blik
synes Sort at have løst sine pro-
blemer.

24. Lh6! Tf6

En ubekvem nødvendighed, som gi-
ver Hvid adgang til g7. Men det mere
plausible 24... Tf7 besvares meget
stærkt med 25. Ta4 Ld6 26. Tfa1!
Sort har svært ved at forsvare sig
mod 27. Ta8! med matangreb, og
Hvid er allerede ved at vinde.
25. h3

Også 25. Ta4!? var stærkt, måske
endda bedre end partitrækket.
Det er baseret på den taktiske pointe:
25... Ld6 26. Sb5 Lc5 27. Sc7 Td8
28. Txb4! Lxb4 29. Sd5, hvor Sort
må ofre kvaliteten tilbage, da 29...
Le7 bare bliver slået, og 29... Txd5
30. Lxd5† Kh8 31. Ta1! taber yder-
ligere materiale i kraft af mat-
truslerne. 29... Tfd6 30. Sxb4 Td1
giver dog stadig Sort remischancer.
25... Lh5?!

Svært at se, men denne retræte svæk-
ker f5! Resolut forsvar med 25...
Lxd4! 26. exd4 Le2 27. Tc1 g5! er
tæt på at redde partiet for Sort. Mest
fristende for Hvid er derpå 28. Tg7†
Kh8 29. Te7!, men efter 29... Tg8
30. Lxg5 Txg5 31. Tc8† Tg8 32.
Txg8† Kxg8 33. Txe2 mener jeg, at
Sort har gode chancer for holde par-
tiet, selv om Hvid stadig står klart
bedst. Ret meget merbonde er b-bon-
den jo ikke, og en opstilling med Kf7
og Td6 gør det meget svært for Hvid
at bryde igennem.
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26. Sc2!!

En elegant taktisk ressource, som
understreger, at partiet trods de
afbyttede dronninger slet ikke ligner
et slutspil, og kongens sikkerhed sta-
dig er den afgørende faktor. Ved at
tilbyde springeren på c2 skaffer Carl-
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sen sin løber adgang til d5, og mod-
tages offeret direkte, taber Sort efter
26... Sxc2 27. Ld5† Tfe6 (27... Kh8
28. Lg7 er mat!), da 28. Tc1 vinder
springeren. Hvid beholder en kvali-
tet, fordi 28... Sb4 29. Lxe6† Txe6
30. Tc8 sætter mat.
26... g5!

Eneste træk. Udfordrer løberen på
h6, mens der endnu er kontrol over
d5.
27. Lxg5 Tg6 28. Txf5!

Derfor spillede Hvid 25. h3! Den
sorte løber måtte forlade dækningen
af f5-bonden.
28... h6 29. Lxh6!?

I overensstemmelse med partiets stil,
men faktisk var det mere beskedne
29. Sxb4! nok objektivt stærkere, da
Hvid efter 29... Txg5 30. Txg5† hxg5
31. Ld5† Kf8 (eller 31... Kh8 32.
Lf7 Lxf7 33. Txf7 Lxb2 34. Sd5, og
den hvide konge føres frem med af-
gørende effekt) 32. Sc6 Lxb2 33.
Kf2 totalt dominerer stillingen trods
sin minusbonde og vinder uden pro-
blemer.
29... Txh6?

Heller ikke 29... Sxc2 30. Txh5, og
løberen på h6 er dækket, hjælper
Sort. Efter 30... Se1 vinder 31. Tg5!
uden videre.
Men det overraskende 29... Lf3!
yder længere modstand. Pointen er,
at efter 30. Txf3 Sxc2 hænger løbe-
ren på h6, og samtidig er Se1 en trus-
sel, så Hvid må spille 30. Tg5 Txg5
31. Lxg1 Lxg2 32. Sxb4 Lxh3 33.
Sd5. Stadig med gode gevinstchan-
cer, men ikke så enkelt som efter 29.
Sxb4!
30. Sxb4 Lxb2 31. Sd5 Kh8 32. Tb7 Ld1

33. b4 Tg8 34. Se7 Td8 35. Le4 Lf6?

I svær tidnød bukker Gelfand. Men

uanset skakur og overseelser ville
Hvids ekstra bønder garantere sej-
ren.
36. Txb6 Kg7
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37. Tf2!

Truer 38. Sf5†, og efter 37... Lxe7
tvinger 38. Tg2†! den sorte konge
væk fra dækningen af tårnet på h6.
Så Gelfand opgav.
1-0

En glimrende start for Magnus Carl-
sen, og siden holdt han tempoet –
dog ikke uden at have været på dybt
vand (se det følgende parti) – og med
4 point af 5 i den klassiske afdeling
havde han et stort forspring før den
afsluttende hurtigskak. Og trods en
noget svingende indsats her vandt
han sammenlagt.

Truslen Nakamura
I 2. runde blev Carlsen - Aronian
remis ved evig skak efter 40 træk og
sammen med Nakamura, som havde
knust Anand med Sort, delte de fø-
ringen med 1½ point af 2. Til New
In Chess har Nakamura udtalt, at han
betragter sig selv som den største
trussel mod Magnus Carlsen. På den
afsluttende pressekonference i Zü-
rich sagde Carlsen, at Nakamura jo

havde sin mening, han selv en an-
den. Men man må lade Nakamura, at
han satte handling bag sine ord i de-
res indbyrdes parti i Zürich.

Hikaru Nakamura
USA (2789)

Magnus Carlsen
Norge (2872)

Nimzoindisk / E20

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3!?

Indtil for nylig har Nakamura mest
spillet 4. Dc2, men inspireret af den
lovende stilling, Anand opnåede mod
Carlsen i 9. VM-parti (se Skakbladet
nr. 1, side 15), prøver han det kom-
promisløse 4. f3 system.
4... d5 5. a3 Le7!?

I Chennai fortsatte Carlsen med 5...
Lxc3, men vælger nu en sidevariant.
6. e4 dxe4 7. fxe4 e5 8. d5
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8... Lc5!?

For mig som sekundant næsten lidt
nostalgisk. Under VM-matchen
2008 i Bonn døbte vi trækket ‘The
Hammer’, og da Anand i 2. VM-
parti spillede 4. f3 mod Kramniks
nimzoinder, havde vi på holdet na-
turligvis forberedt det grundigt. Som
led i forberedelserne havde Anand
spillet et antal træningspartier med
Magnus Carlsen, som voldte os en
del problemer med 8... Lc5!?, som
han havde lånt af sin klassekamme-
rat dengang, Jon Ludvig Hammer.
Træningspartierne mellem Carlsen og
Anand gjorde 9. VM-parti i Chennai
til en slags pokerspil, men at spille
‘The Hammer’ dér var direkte risi-
kabelt, mens det syntes et mere for-
nuftigt valg i Zürich.
9. Lg5?!

3
. 
r
u

n
d

e

Samlet stilling – beregnet således:

(2 x scoren i klassisk skak) + scoren i hurtigskak = Point

1. Magnus Carlsen (2 x 4 point) + 2 point = 10

2. Fabiano Caruana (2 x 2½ point) + 4 point = 9

3. Levon Aronian (2 x 3 point) + 3 point = 9

4. Hikaru Nakamura (2 x 2 point) + 3½ poit = 7½

5. Wiswanathan Anand (2 x 2 point) + 1 point = 5

6. Boris Gelfand (2 x 1½ point) + 1½ point = 4½
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Den mest præcise trækfølge er mu-
ligvis 9. Sf3 for efter 9... Lg4 10. h3
Lxf3 11. Dxf3 Sbd7 at udnytte, at
Sort endnu ikke har rokeret. F.eks.
12. Lg5 Ld4!? 13. Se2! som Ganguly
spillede kort efter matchen i Bonn
og som efter 13... Lxb2 14. Ta2 Ld4
15. Sxd4 exd4 16. e5! med pointen
16... Sxe5 17. Te2 vandt et vigtigt par-
ti mod Filippov i World Cup 2009.
9... 0-0?!

Ville Sort forsøge at udnytte Hvids
trækfølge, var 9... Ld4!? en mulig-
hed. Efter 10. Sf3 kan Sort foruden
10... Lg4 vælge 10... Lxc3† 11. bxc3
Dd6 fulgt af Sbd7 eller endda Sa6,
hvilket ser absolut spilleligt ud. Det
er svært at se, hvordan Hvid skal
skabe initiativ, der kan kompensere
for Sorts strukturelle fordele.
10. Sf3 Lg4 11. h3 Lxf3 12. Dxf3 Sbd7

Den tidlige rokade indsnævrer Sorts
valg og giver Hvid et meget klart
angrebsmål, som Nakamura – et
langt stykke ad vejen – angriber med
overbevisende kraft. Måske skulle
Carlsen have forsøgt 12... Ld4, men
også her er 13. Se2!? et godt svar.
13. 0-0-0 Ld4 14. Se2 c5?!

Selv om der næppe er kompensation
for bonden var 14... c6!? nok en
bedre praktisk chance. 15. Sxd4 exd4
16. Txd4 Db6 17. Td1 Tfe8 er en
typisk variant, hvor Hvid selvfølge-
lig har en ekstra bonde og også løber-
parret, men hvor Sort har felter og
aktivitet. Noget han sørgeligt må
savne i partiet.
15. g4
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Den sorte stilling ser måske ganske
god ud. Man kan argumentere med,
at det ligner en kongeinder, hvor det
er lykkedes Sort at få løberen til

drømmefeltet d4, endda uden at
svække de sorte felter med g7-g6.
Men så rosenrødt er det ingenlunde.
Nakamura spiller let uden om løber-
d4 og har den enkle plan langsomt at
opbygge angreb på kongefløjen.
Carlsen behøver et hurtigt modspil,
men finder intet.
15... a5

Måske i stedet 15... a6 for spille 16...
b5, åbne linjer og håbe det bedste.
Ikke storslåede udsigter for Sort, men
trods alt modspil.
16. Kb1 Ta6 17. Sg3 g6

For at holde springeren væk fra f5,
men den sørgelige sandhed er, at
Sorts stilling allerede er dømt til un-
dergang ved passivt forsvar. Og nok
holdes springeren på afstand, men
til gengæld bliver Hvids plan h4-h5
særdeles effektiv.
18. h4!

18. Lh6 Se8 ville give Sort en spille-
lig kompensation for kvaliteten, men
Nakamura er selvfølgelig ikke inter-
esseret i materiale: han vil angribe.
18... a4 19. Th2 Da5 20. Ld2 Dc7 21.

g5 Se8 22. h5 Tb6 23. Lc1! Tb3
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24. Dg4!

Enkelt og stærkt. Sort får lov at
trænge ind over b3, men selv om de
sorte løbere og tårnet jo ser truende
ud, udgør Lc1 og Th2 et solidt for-
svar, samtidig med, at de gør nytte i
angrebet. En Sort ønskedrøm er at få
spillet Sd6 + Tb8 + Sf8, men det
hvide angreb er for hurtigt.
24... Sb6

24... Sd6 25. Ld3 Tb8 26. hxg6! vi-
ser, at Sort ikke når det, idet 26...
fxg6 27. De6† såvel som 26... hxg6
27. Dh4 Kf8 28 Sf5! gxf5 29. g6! er
øjeblikkelig Hvid gevinst.

25. Le2!

Hvids brikker er smukt koordineret,
alt er dækket, og i h-linjen venter
katastrofen. Carlsen ved, hvad der
kommer, og forsøger et sidste de-
sperat modangreb.
25... Sd6 26. Tdh1 Lxb2

26... Sbxc4 gør ikke den store for-
skel, da 27. Lxc4 Sxc4 28. hxg6
Lxb2 29. Lxb2 leder tilbage til par-
tiet.
27. Lxb2 Sbxc4 28. Lxc4 Sxc4 29.

hxg6 Db6!?

Den sorte stilling kollapser omgå-
ende efter 29... fxg6 30. De6†, og
Hvid fører desuden med en officer.
Så Carlsen forsøger at skabe noget,
som dog er lidt praktiske chancer.
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30. g7!?

30. gxf7† Txf7 31. Sh5! vinder uden
videre, da Sort efter 31... Txb2† 32.
Ka1 ikke kan følge op med 32... Db3
eller 32... Txh2, der begge strander
på 33. Sf6†! og færdig. Desuagtet er
Nakamuras træk meget stærkt, og
under partiet måtte det forekomme
enklere.
30... Td8 31. Dh4! Txb2† 32. Ka1!

Som følge at mattruslen på h7 har
Sort ikke tid til selv at angribe, og
han prøver derfor:
32... Txh2 33. Txh2 Dg6

33... Kxg7?! 34. Sf5†! Kf8 35. g6!
er endnu en kort og afgørende vari-
ant.
34. Sf5!

Teknisk set fører Sort med en bonde,
men han er fuldstændig snøret sam-
men og uden modspil. Hvid kan
vinde stillingen taktisk på adskillige
måder.
34... Te8 35. Dg4
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Hvid kunne have afsluttet partiet her
og nu med 35. Df2!, da 35... Dxg5
taber på stedet efter 36. Sh6†, men
nok så vigtigt er, at 35... b6 36. Txh7!
ville krone Nakamuras indsats, og
med stil: 36... Dxh7 (36... Kh7 37.
Dh4† sætter mat) 37. Sh6† Kxg7
38. Dxf7† Kh8 39. Dxe8† Kg7 40.
Df7† Kh8 41. Df8†! og mat i næste
træk.
35... Db6 36. Dh3 Dg6
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37. d6??

En tragisk fejl. Enklest vandt 37. Df1!

analogt med varianten ovenfor, da
37... b5 38. Txh7! også virker her.
Men også 37. Dh4!? har sin charme,
da 37... b6 (eller 37... b5) 38 d6! er
afgørende, nu Sort mangler den vig-
tige dronningskak på b6.
37... Sxd6 38. Sxd6 Td8!

Et højdramatisk sceneskift. Forment-
lig havde Nakamura planlagt 39. Sf5
‘og vinder’, men indså nu, at efter
39... Td1†! 40. Kb2 har Sort 40...
Db6†, og på 40. Ka2 den lige så dræ-
bende skak 40... De6†!
39. Sc4?!

Efter 39. Sc8! ville Hvid stadig være
ovenpå, om end 39... Kxg7 40. Se7
Td1† 41. Ka2 De6† 42. Dxe6 fxe6
43. Th6 gav Sort chancer for at over-
leve presset. Allerede et enormt frem-
skridt for Carlsen, men det skulle
snart blive endnu bedre.
39... Dxe4

Pludselig er det Nakamura, der skal
spille præcist blot for at holde remis,
og synligt rystet, med uret tikkende
ned mod nul, lykkes det ham hver-

ken at beregne varianterne eller at få
styr på sig selv, og i stedet for at
redde, hvad reddes kan, forfulgte han
drømmen ét træk for længe.
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40. Dh5??

40. Se3! Dd3 41. Sf5! holder remis,
da mattruslen på h7 tvinger Sort til
at angribe, og 41... Dd1† 42. Ka2
Rd2† kun er evig skak.
40... Td3! 41. Th4 Df5!

Ikke det mest velspillede parti af
Magnus Carlsen, men man må med-
give, at når han får chancen, udnyt-

The Fundamentals MasteryBeyond the Basics

Vil du gerne blive bedre til skak? 
Så har Quality Chess løsningen!

Artur Yusupovs ni-bindsværk er specialdesignet til at hjælpe 
klubspillere gå fra 1200 til over 2100 i rating. Det vandt FIDEs 
pris, Boleslavsky-medaljen, første gang den blev uddelt (foran 
Kasparov og Dvoretsky). Serien er fast pensum for både junior- og 
kvinde-landsholdet og anbefales helhjertet af alle tre landstrænere. 
En speciel pris for alle ni bind er at fi nde hos Dansk Skaksalg.

Yusupov besøger Danmark i September for 
at træne både klubspillere og eliten.
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v/ Steffen Pedersen

Østrigs bedste spiller, Markus Rag-
ger, kunne ikke indfri forventnin-
gerne til en topplacering ved 1.
Schachopen Casino Graz. Ragger,
der ligger lige uden for top-100 i
verden, var den eneste, der efter 4
runder havde vundet alle sine par-
tier men tabte så til den tidligere vin-
der af Politiken Cup, Parimarjan
Negi, og yderligere et nederlag i 7.
runde til den senere vinder, Hrant
Melkumyan, gjorde, at den østrig-
ske etter måtte nøjes med anden-
pladsen.

Slutstillingen i toppen: 1. GM
Hrant Melkumyan (Armenien) 7½
point, 2-6. GM Markus Ragger
(Østrig), IM Ankit Rajpara (Indi-
en), GM Li Chao (Kina), GM
Andrei Isratescu (Frankrig), GM
Kivanc Haznedaroglu (Indien), GM

Zdenko Kozul (Kroatien) 6½ point,
i alt 88 deltagere.

I næstsidste runde vandt Ragger
et vigtigt topopgør:

Markus Ragger (2646)

Axel Bachmann (2577)

Katalansk / E05

1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. d4 dxc4

5. Lg2 Le7 6. Da4+

Normalt rokerer Hvid først. Med
denne skak, der vinder bonden til-
bage med det samme, undgår Hvid
de mest analyserede varianter.
6... Ld7 7. Dxc4 Lc6 8. 0-0 b5?

En aggressiv fortsættelse, der har
den klare ulempe, at Sort kommer
til at sidde med en tilbagehængende
bonde i c-linjen. 8... 0-0 9. Sc3 Sbd7
er et solidt alternativ.
9. Dd3 0-0 10. Lf4 b4 11. Tc1 a5 12.

Sbd2

Mens Sort har ekspanderet på
dronningfløjen, har Hvid udviklet
sig normalt og står klart bedst. Pla-
ceringen af den sorte løber på c6 og
den tilbagehængende bonde på c7
gør, at Sort ikke har nemt ved at
udvikle sig normalt.
12... Sd5 13. Se4 Sxf4 14. gxf4 Ld5

15. Sc5 Lxc5

Ingen rar beslutning, men efter 15...
Sd7 16. Sxd7 Dxd7 17. Se5 Dd8

�

18. Lxd5 exd5 19. e3 er Sorts stil-
ling også deprimerende.
16.Txc5 Sd7?!

Sorts stilling ligeledes meget van-
skelig efter 16... h6 17. Tac1 Ta7
18. Se5 Lxg2 19. Kxg2 Sd7 20.
Sxd7 Dxd7 21. e3.
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17. Sg5 g6 18. Lxd5 Sxc5

18... exd5 19. Txd5 er endnu værre.
19. Dh3 h5 20. Lxa8 Dxd4 21. Lf3

Dxb2 22. Df1 Td8?

En afgørende fejl. Sort kunne
kæmpe lidt endnu (der er to bønder
for officeren) med 22... Sa4 23. Dc1
Dxc1+ 24. Txc1 Sc3 25. Tc2 c5.
Hvid bør dog vinde stille og roligt
med 26. Se4 Sxe4 27. Lxe4 Tc8 28.
Ld3, men der er lidt arbejde endnu,
før pointet er i hus.
23. Tc1 Sa4 24. Txc7 Sc3 25. e3 Tf8

26. Dd3 1-0

ter han den optimalt.
Hvids angreb er forbi, og nu er det
den hvide konge, der må føle sig
usikker.
42. De2 b5 43. Sd2 Dxg5

Sort kunne endda tage bonden på
a3, for efter 44. Kb2 at spille 44...
Tg3!, men Carlsen holder det sim-
pelt.
44. Dxd3 Dxh4 45. Se4 Kxg7

Mens Hvid angreb, gav bonden på
g7 en slags ly, men nu er situationen
ændret. Sorts bønder er afgørende,
mens Hvids eneste håb er evig skak,
og for at undgå dem behøver den
sorte konge lidt luft.
46. Df3 Df4! 47. Dg2†
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47... Kf8!

Nu er den sorte konge i sikkerhed,
og h-bonden kan indlede sin march.
Hvid står til tab, og har ikke mange
tricks tilbage.
48. Kb2 h5! 49. Sd2 h4 50. Kc2 b4 51.

axb4 cxb4 52. Da8† Kg7 53. Dxa4 h3

54. Db3 h2 55. Dd5 e4!

Præcis til det sidste. Hvis nu 56.
Dd4†, vinder Sort med 56... Df6 57.
Dxe4 Dg6!
56. Dh5 e3 57. Sf3 e2 58. Kb3 f6 59.

Se1

59. Kc2 Dxf3! ville have været en
smuk afslutning: 60. Dxf3 e1S† med
familieskak og ny dronning til h-bon-
den.
59... Dg3† 60. Ka4 Dg1 61. Dxe2 Da7†

Undgår de små komplikationer efter
61... h1D 62. De7†. Her opgav
Nakamura, tydeligt – og berettiget –
skuffet. Men man må give ham, at
han virkelig udgjorde en trussel.
0-1



Juniorskak

24 2014 /2/84

Ungdoms-VM er en relativ ny tur-
neringsform i FIDE-regi. Tidligere
spillede man kun Junior-VM, hvor
kun de bedste spillere under 20 år
kunne deltage. Ungdoms-VM deri-
mod arrangeres i seks alderskatego-
rier U08 til U18 og med fri tilmel-
ding.

Turneringen har kun været arran-
geret siden 1997 under dens nuvæ-
rende navn ‘World Youth Chess
Championship’. I årene inden var
der mere uofficielle stævner, hvor
alderskategorierne ikke blev spillet
samme sted – og heller ikke altid
spillet overhovedet. Turneringen har
i de senere år haft gevaldigt vokse-
værk. Således satte 2013-udgaven
deltagerrekord som det største FIDE-
stævne nogen sinde med over 1800
spillere fra 120 lande og 2500 med-
rejsende forældre, trænere m.m.

En af årsagerne til det store delta-
gerantal denne gang kunne være, at
det var henlagt til ‘Garden City’ Al
Ain i De Forenede Arabiske Emira-
ter. Nok var stævnet placeret midt i
den kristne juletid, men ud over at
være lokket af dejligt vejr havde

mange formodentlig en idé om, at
stævnet under beskyttelse af de syv
sheiker ville blive vel arrangeret. Der
var også noget at leve op til, for stæv-
net i Maribor, Slovenien, året inden
havde været det bedste af de fem
store arrangementer, jeg hidtil har
deltaget i.

Turneringen blev et prestigear-
rangement for FIDE med deltager-
rekorden, hvilket kunne ses af, at
både FIDE-præsident Kirsan Iljum-
zhinov og hans udfordrer ved præ-
sidentvalget, Garri Kasparov, var til
stede nogle dage under stævnet.
Mens Iljumzhinov kunne færdes frit,
er Kasparov stadig skakkens største
brand. Da han ankom de sidste dage
under turneringen, var der konstant
en hel horde af spillere og forældre
omkring ham for at tage billeder og
få autografer. Som en af forældrene
sagde: ‘Det er jo skakkens Ronaldo!’

Mange ressourcer
Desværre blev stævnet ikke så godt
arrangeret, som vi havde håbet på
hjemmefra. Intentionerne var helt
klart til stede, og man havde en for-

nemmelse af, at der var ubegræn-
sede ressourcer bag arrangørerne.
Arrangementet blev afholdt på uni-
versitetet i Al Ain, som kun er gan-
ske få år gammelt og derfor topmo-
derne. Vi var indkvarteret på enkelt-
værelser, hvor man delte bad og toi-
let med naboværelset.

Flere end ventet
I indbydelsen var overnatningsfor-
holdene dog ikke entydige, da der
også blev nævnt sovesale, og det fik
desværre et af Danmarks største ta-
lenter, Jonas Bjerre til at melde af-
bud. Ærgerligt. Prisen for medrej-
sende var ganske rimelige: 3000 kr.
for overnatning samt fuldpension i
11 dage. Maden var af tilfredsstil-
lende kvalitet, dog manglede der i
høj grad variation.

Problemerne opstod da man ge-
nerelt havde undervurderet antallet
af mennesker, der var i aktivitet på
universitetet. Det gav store køer ved
maden og også ved bordafrydningen
i de kæmpe kantiner, hvor vi indtog
måltiderne. Spilleforholdene var rig-
tig gode i store moderne haller med

VM for
ungdom

Skakkens storformat i

De Forenede

Arabiske Emirater

Af Mads Boe

Danskere til VM – fra venstre Martin Percivaldi, Mads Andersen, landstræner

Mads Boe og Jesper Thybo, og foran dem er det Filip Boe Olsen og Nicolai Kistrup.

Foto: Mads Boe.
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klimaanlæg. Der var endda indkøbt
omkring 700 digitalborde, men pga.
tidsnød fik man dem desværre al-
drig til at virke. Tidspres gjorde også,
at man var 1½ time forsinket med 1.
runde, hvor alle spillere måtte stå
uden for hallerne uden at blive luk-
ket ind. Der var også masser af fejl i
registreringen af resultater og der-
med rundelægningen undervejs.

Målt mod de bedste
Den danske delegation bestod i alt
af 15 deltagere, heraf de 5 spillere
IM Mads Andersen, Martin Perci-
valdi, Jesper Thybo, Nicolai Kistrup
og Filip Boe Olsen. De fleste af os
ankom til Dubai tre dage inden stæv-

net for lige at nå at se de kendte se-
værdigheder Burj Khalifa (verdens
højeste bygning, Dubai Mall (1200
butikker!) og Burj Al Arab (verdens
dyreste hotel).

Traditionelt set klarer vi os des-
værre ikke så godt i disse store stæv-
ner, som vores ratingtal forventer.
Jeg tror, årsagen skal findes i, at der
i Danmark bliver arrangeret en masse
turneringer, og at disse samtidig også
bliver ratet hos FIDE. Det betyder at
vores tal er opdaterede og retvi-
sende, mens mange af modstanderne
kun sjældent får deres turneringer
ratet. Men det er vigtigt, at vi delta-
ger, da vores spillere skal ud og måles
med de absolut bedste i verden.

Atter i top-10
IM Mads Andersen havde GM Al-
lan Stig Rasmussen med som sekun-
dant under turneringen, og han var
en god støtte i forbindelse med for-
beredelse og analyser efter partierne.
Mads blev bedst placerede nordiske
spiller på 8. pladsen. I øvrigt fjerde
gang at han ender i top-10 ved U-VM,
hvilket er en flot bedrift. På næste
side viser han en af sine fine sejre.

Martin Percivaldi i U16 havde en
hård turnering, og som for flere af
spillerne var scoren lavere i slutnin-
gen af turneringen. Kun et halvt
point i de sidste fire partier. Måske
brugte han for meget energi på for-
beredelser under turneringen, som

Piger u. 8 år (117 deltagere):

1. Harmony Zhu, Canada (–) 9

2. Mungunzul Bat-Erdene, Mongoliet (–) 9

3. Bhagyashree Pravin Patil, Indien (–) 8½

Piger u. 10 år (140 deltagere):

1. Salonika Saina, Indien (–) 9

2. Motahareh Asadijoujadeh, Iran (1653) 8½

3. Lakshmi Chidambaram, Indien (–) 8½

Piger u. 12 år (144 deltagere):

1. Shengxin Zhao, Kina (1805) 9½

2. Polina Shuvalova, Rusland (2021) 9

3. Gabriela Antova, Bulgarien (1759) 8½

Piger u. 14 år (126 deltagere):

1. Stavroula Tsolakidou, Grækenland (2117) 9

2. Bakhora Abdusattorova, Uzbekistand (1933) 9

3. Anna Vasenina, Rusland (2055); 8½

Piger u. 16 år (117 deltagere):

1. Tianlu Gu, Kina (1984) 9

2. Irene Nicolas Zapata, Spanien (2252) 8½

3. Sarasadat Khademalsharieh, Iran (2303) 8½

Piger u. 18 år (98 deltagere):

1. Lidia Tomnikova, Rusland (2171) 8½

2. Nastassia Ziaziulkina, Hviderusland (2355) 8½

3. Sabina Ibrahimova, Aserbajdsjan (2205) 8½

Open u. 8 år (178 deltagere):

1. Praggnanandhaa Ramesh, Indien (1852) 11

2. Can Isik, Tyrkiet (1756) 9

3. Aydin Elshan Suleymanli, Aserbajdsjan (–) 9

Open u. 10 år (198 deltager):

1. Liang Awonder, USA (2160) 10

2. David Peng, USA (2034) 9

3. Pawel Teclaf, Polen (1906) 9

58. Filip Boe Olsen, Danmark (1737) 6½

Open u. 12 år (215 deltagere):

1. Aram Hakobyan, Armenien (1985) 9½

2. Kaumandur Srihari Raghunandan, Indien (–) 8½

3. Sergei Lobanov, Rusland (2253) 8½

159. Nicolai Kistrup, Danmark (1835) 4½

Open u. 14 år (193 deltagere):

1. Di Li, Kina (2063) 9½

2. Milan Zajic, serbien (2330) 9

3. Saparmyrat Atabayev, Turkmenistan (2203) 9

57. Jesper Thybo, Danmark (2147) 6

Open u. 16 år (164 deltagere):

1. Karthikeyan Murali, Indien (–) 9

2. Girish Arun Koushik, Indien (–) 9

3. Kirill Alekseenko, Rusland (2442) 8

107. Martin Percivaldi, Danmark (2169) 5

Open u. 18 år (126 deltagere:)

1. Pouya Idani, Iran (2483) 8½

2. David Anton Guijarro, Spanien (2581) 8

3. Vaibhav Suri, Indien (– ) 8

8. Mads Andersen, Danmark, (2501) 7½

www. worldyouth2013.com/

Ungdoms-VM 2014 – medaljer og resultater:
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så kostede energi til de afgørende
kampe.

Jesper Thybo i U14 startede med
4 af 5, men efter et helt unødvendigt
tab til den næsthøjeste i gruppen, en
inder på 2420, var det som om, han
mistede troen på egne evner og
muligheder. Partiet fra runde 5 var
et fint angrebsparti, hvor han viser,
at han er rigtig god i taktisk kompli-
cerede stillinger:

Jesper Thybo
Danmark (2150)

Mark Yasser
Ægypten (1700)

Slavisk / D11

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3 a6 5.

Ld3 b5 6. b3 Lg4 7. Sbd2 e6 8. 0-0 Lh5

Mere normalt er Sbd7 eller Ld6.
9. Lb2 Lg6 10. Dc2

Det giver Sort flere taktiske chancer
at åbne h-linjen med 10. Lxg6 hxg6,
f.eks. 11. Dc2 Ld6 12. e4? Sxe4!
13. Sxe4 Lxh2†! 14. Sxh2 Dh4 15.
f3 Dxh2† 16. Kf2 dxe4 17. Th1 e3†
18. Kxe3 Dxh1 19. Txh1 Txh1.
10... Lxd3 11. Dxd3 Le7 12. e4 bxc4?!

Ingen grund til at åbne b-linjen.
13. bxc4 0-0 14. Tfe1 Sbd7 15. e5 Se8

Bedre var 15... dxc4 for at få plads
til springeren på d5.
16. Lc3

Jesper angiver selv, at La3 er bedre
for at bytte den dårlige løber.
16... a5 17. Tab1 Sc7 18. a4 dxc4 19.

Sxc4 Sd5 20. Ld2 Sb4 21. De4 h6 22.

Ted1

Bedre var det mere direkte Dg4.
22... Dc7 23. Tb3

Truer med at svinge tårnet over på
kongefløjen
22... Tfb8?

Sort skulle have forsøgt modspil med
c5.
24. Dg4! Kf8?

Afgørende fejl. 24... Kh8 er det bed-
ste forsøg.
25. Sh4! g5

Det gik hverken at spille 25... Dd8
26. Sg6† fxg6 27. Dxe6, eller 25...
Ke8 26. Dxg7 Lxh4 27.Sd6†.
26. Sf3?

Mads Andersen
kommenterer:

Daniel Ebeling
Finland (2374)

Mads Andersen
Danmark (2501)

Fransk / C04

Sidste runde kl. 9 om morgenen. Det
giver meget dårlig tid til forberedel-
ser! Ordningen til runden blev for
mit vedkommende, at jeg tog en hur-
tig beslutning om åbningsvalg
(Fransk med 3... Sc6), og kiggede
lidt på det. Allan stod så meget tid-
ligt op og tjekkede varianterne lidt
grundigere efter og prøvede at finde
små steder, jeg kunne få spændende
spil med sort.
1. e4 e6

Mit nyeste træk mod 1. e4. Indtil
videre har jeg scoret 5½/6 med det!
Den ene remis blev afgivet mod netop
Daniel Ebeling til Hold-EM en må-
ned forinden.
2. d4 d5 3. Sd2 Sc6!?

Et forsøg på at undgå forberedelser
og bare spille skak! Jeg vidste nem-
lig, at Ebeling sagtens kunne finde

1
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En lettere måde at vinde det på var
26. Sg6†! fxg6 27. Dxe6.
26... Sb6 27. Sxb6 Txb6 28. h4

Også Dh5 var godt.
28... gxh4 29. Lxh6† Ke8
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30. Txb4 Txb4 31. Dg8† Kd7 32. Dxa8

h3 33. Dg8 1-0

Nicolai Kistrup i U12 var debutant i
et stort stævne, og har givetvis al-
drig siddet i en hal med 1000 andre
spillere før. Nicolai tog den hårde
modstand med oprejst pande og var
altid motiveret for at analysere og
finde forbedringer efter partierne.
Med den indstilling skal Nicolai nok
komme stærkt tilbage.

Filip Boe Olsen i U10 startede flot
med 2½ af 3 efter følgende fine tak-
tiske afslutning:

Augustus Gucago
Mongoliet (1556)
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Filip Boe Olsen
Danmark (1837)

Spilleren fra Mongoliet har lige la-
vet en brøler med 32. Tf8-g8??, og
Filip udnytter, at Sorts konge er kom-
met for langt frem.
33. f4† Txf4 34. T2xe5† dxe5 35.

Txe5† 1-0

Sidenhen gik det mindre godt, og to
tab i runderne 9 og 10 ødelagde mu-
lighederne for en topplacering.

Nye lande på vej
VM giver et godt fingerpeg om,
hvilke lande der er på vej fremad.
Således tog Indien ikke mindre end
9 medaljer til stævnet heraf 3 guld.
Kina fik også 3 vindere, mens den
traditionelle stormagt, Rusland,
måtte nøjes med 1 guld, 2 sølv og 3
bronze. Overraskende er et land som
Iran begyndt at klare sig godt og fik
en medalje af hver kaliber. IM Pouya
Idani (2483) vandt Irans første guld-
medalje i U18. Flest deltagere havde
Rusland med 110 deltagere og USA
med 94 deltagere og intet mindre end
230 medrejsende (!)

VM i lyn, som blev afholdt jule-
aften, blev en organisatorisk kata-
strofe. Man havde simpelthen ikke
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ud af at analysere og forberede sig
specifikt, og selv om åbningen gik
fint mod ham til Hold-EM, var jeg
helt sikker på, at han måtte have fun-
det en forbedring et sted (se Skak-
bladet nr. 1, side 38).
4. Sgf3

4. c3?! e5! er allerede fuld udligning
for sort.
4... Sf6 5. e5 Sd7 6. Le2

Her har Hvid rigtig mange mulighe-
der, men Allan havde set, at han
havde spillet 6. Le2 i sine lynpartier,
og derfor var det meget sandsynligt,
at han ville holde sig til dette, når nu
vi overraskede ham allerede i træk 3.
6... f6 7. exf6 Dxf6 8. Sf1!

Hvids plan er at holde kontrollen
over e5-feltet, og dertil er det vigti-
gere at få springeren på e3 end at få
rokeret lige med det samme.
8... b6!?

Hovedvarianten er 8... Ld6 9. Se3
0-0 10. 0-0, hvorefter Sorts idé er at
spille e6-e5, hvilket Hvid ofte for-
hindrer med et hurtigt c2-c4. Allan
fandt i stedet partitrækket, som får
partiet væk fra al teori, selv om mange
af Sorts planer stadig er de samme.

9. Se3 Lb7 10. 0-0 0-0-0

Sort har imidlertid fået en ny idé –
bønderne på kongefløjen kan bru-
ges i angreb, nu når man har rokeret
langt.
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11. Lb5?!

Inden partiet blev vi enige om, at 11.
c3! nok var det bedste bud på fordel
for Hvid. Det er dog ikke noget vildt
oplagt træk, men i flere varianter vi-
ser det sig nyttigt, at d4-bonden er
dækket en ekstra gang, samtidig
med, at feltet på c2 (!) nogle gange
skal bruges til springeren for at åbne
diagonalen for den sortfeltede løber.
11...h5!

Hvid håbede på at kunne sætte sig

på e5-feltet med Lxc6, Lxc6, Se3-
g4-e5.
12. c4

Ellers ville jeg nok bare fortsætte
med g7-g5(-g4).
12... dxc4

12... g5! var faktisk stadig en mulig-
hed, som jeg ikke tog helt seriøst
nok. Det taber selvfølgelig en bonde
efter 13. cxd5 exd5 14. Sxd5 Df5,
men Sort får åbnet diagonalen for
den hvidfeltede løber, og initiativet
på kongefløjen og i centrum er helt
klart en bonde værd.
13. Sxc4 Df5 14. De2?!

Hvid skulle have spillet 14. Da4,
hvorefter jeg havde planlagt 14...
Sdb8 med ideen at få byttet Hvids
hvidfeltede løber med a7-a6. Stillin-
gen bliver ubalanceret og spændende
efter 15. Se3 Df6. Computeren sy-
nes, Hvid står bedst, men under par-
tiet vurderede jeg Sorts angrebs-
chancer på kongefløjen og i centrum
til at være gode.
14... a6! 15. La4

15. Lxc6 Lxc6 ser lidt skræmmende
ud ved første øjekast, da a6-bonden
er udækket, men Hvid kan ikke rig-

Det gigantiske antal deltagere gav babelsk forvirring i den store sal, ikke mindst i lynturneringen, men den samlede oplevelse var stor.

�

Foto: Ruggero Percivaldi.
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... UNGDOMS-VM

tig udnytte det, og Sort står allerede
bedst i kraft af sin stærke hvidfeltede
løber.
15... b5!

Forcerer spillet.
16. Se3 De4 17. Lb3

17. Lc2? Sxd4 vinder en bonde for
Sort.
17... Sxd4 18. Sxd4 Dxd4 19. Lxe6

De5!

Efter partiet fortalte han, at han havde
overset dette. Dronningen står cen-
tralt, og Hvids løber bliver en smule
offside.
20. Lh3 Ld6

20... g5 var bedre, end jeg lige havde
troet under partiet. Efter 21. g3 h4 er
22. Lg2 stadig dårligt pga. 22... Lxg2
23. Kxg2 hxg3 med pointen 24.
hxg3 De4† 25. f3 Dh7, som også
optræder i en anden variant, som jeg
havde set. Jeg ville dog foretrække
løberen på d6 i denne variant, men
dette tillader selvfølgelig Hvid at
undgå varianten som i partiet.
21. f4!

21. g3 h4 Bliver meget farligt for
Hvid, f.eks. 22. Lg2 Lxg2 23. Kxg2
hxg3 24. hxg3 (24. fxg3 Txh2†! 25.

Kxh2 Dxg3†) 24... De4† 25. f3 Dh7
21... De4 22. Dc2?!

Hvid kan ikke tillade sig at bytte dron-
ninger på denne måde. Han kunne
forsøge 22. Lf5 Dd4 23. a4, Sort
står bedst, men Hvid har sine chan-
cer.
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22... The8!

Aktiverer tårnet og bytter dronnin-
gerne på mine præmisser.
23. Dxe4 Txe4 24. Sf5 Lc5† 25. Kh1

Te2!

Nu er der konstant mattrusler om-
kring Hvids konge, og løberen på
h3 er totalt fastlåst til dækningen af
g2.
26. Td1

26. Sxg7 Tg8 er selvfølgelig slut med
det samme, da g2-bonden falder.
26... Kb8!

Ud af bindingen. Målet er at få akti-
veret springen og tårnet på d8.
27. Sg3 Tc2 28. Sf1 Te8!

Hvids stilling kan ikke holde til
endnu et tårn på 2. række.
29. b4

29. Txd7 Te1 og mat på f1.
29... Lb6 30. Le3

30. Txd7 duer stadig ikke: 30... Te1
31. Lb2 Txa1 32. Lxa1 Tc1 igen med
mat på f1.
30... Lxe3 31. Te1!

Godt forsvar med ingen tid på uret.
31... Sf6 32. Sxe3?

Men dette taber på stedet. 32. Txe3
var den korrekte trækfølge, men nok
stadig ikke godt nok: 32... Txe3 33.
Sxe3 Te2 (33... Tc3 kunne nu be-
svares med 34. Te1!) 34. Sf5 Sd5,
og Sorts aktive brikker bør være af-
gørende.
32... Tc3

Vinder en officer og partiet.
33. Sf5 Txe1† 34. Txe1 Txh3 35. Sxg7

Ta3 36. Te2 Tc3 37. Kg1 Sg4 38. Te8†

Ka7 39. Te1 Tc2 0-1

gennemtænkt afviklingsformen godt
nok. Turneringen blev spillet i den
største hal med omkring 1100 delta-
gere fordelt i aldersgrupperne. Mas-
ser af skærme til at vise resultater,
stilling og rundelægning, men pro-
blemet var, at resultaterne ikke hur-
tigt nok blev afleveret til turnerings-
lederen. Hver runde tog ca. en time,
og da jeg efter nogle timer bragte
forsyninger ind til vores spillere, var
kaos nok det ord, der bedst beskrev,
hvad der skete derinde.

Mange af de yngre børn løb rundt
og legede tik, og larmen var helt uud-
holdelig! Efter knap fem timer, hvor
man kun havde nået fem runder, gav
arrangørerne op og udsatte de to sid-
ste partier til den sidste dag i turne-
ringen. Filip Boe Olsen havde 4½ af
5 og vi gik og lavede sjov med, at
han kun var 2 sejre fra at blive ver-
densmester! Desværre tabte han

runde 6, men vandt runde 7 og endte
på en flot 6. plads af 136 deltagere.
Også Mads Andersen klarede sig
godt med med scoren 5 af 7 og en
placering som nummer 7 i ældste
gruppe.

Fokus på partierne
Turneringen var en kæmpe oplevelse.
Personligt kunne jeg godt leve med
de organisatoriske mangler. Det vig-
tigste var hele tiden, at spillerne havde
fokus på deres daglige parti kl. 16.00
og ikke på de små sten i skoene un-
dervejs.

Resultatmæssigt var det kun IM
Mads Andersen, der levede op til
forventningerne. Generelt synes jeg,
der er grund til optimisme.  Vi har
blandt de mange lovende danske ju-
niorer fået skabt en god trænings-
kultur, hvor de unge talenter i daglig-
dagen arbejder hårdt med at forbedre

spillet. Træningsniveauet er et helt
andet end for 10 år siden. Rating-
niveauet er blandt talenterne på vej
op, hvilket tydeligt ses ved at, vi
netop nu har de to yngste mester-
spillere i Danmark nogen sinde. Så
der er begrundet håb om bedre pla-
ceringer næste gang, vi tager af sted!

�

I fint selskab – eks-VM Garri Kasparov

kandiderer til FIDE-præsidentposten, og

som led i sin kampagne besøgte han

ungdoms-VM. Her er han i fint selskab

med bl.a. Mads Andersen, Filip Boe

Olsen, Nicolai Kistrup og Jesper Thybo.
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Af Claus Vangsgård

Tyskland har lang tids tradition for
kurophold – og mange kurbyer har
fået et ‘Bad’ foran navnet. Således
også den lille by Bad Zwischenahn
nordvest for Bremen. Byen har om-
kring 15.000 indbyggere og ligger
idyllisk ved søen Zwischenahner
Meer og er omgivet af et hav af plan-
teskoler, der er specialiseret i pynte-
træer og buske i alle former. Et
frilandsmuseum tæt på centrum gi-
ver også ekstra atmosfære til byen
med sine gamle huse med runde
‘hobbit’ porte. Langs søen ligger de
store kurbade, og byen har ikke min-
dre end 46 hoteller.

Det store antal gæster afspejler sig
også i byens forretningsliv, hvor et
utal af cafeer og restauranter kæm-
per om pladsen med mærkevarebu-
tikker – helt ulig en mindre dansk
købstad af samme størrelse.

De senere år har de tyske kurbyer
dog oplevet tilbagegang på grund af
ændrede tilskudsregler for kur-
ophold og konkurrence fra mere ek-
sotiske kuroplevelser. Mange steder
gøres der derfor store anstrengelser
for at tiltrække gæster uden for sæ-
sonen med afholdelse af forskellige
arrangementer. Hvorvidt den store
Open i byen er et resultat af en be-
vidst strategi vides ikke, men det er
klart, at de mange tilrejsende spil-

A-gruppen (fri tilmelding)

1. (1) GM Chao Li, Kina (2680) 6 / 34½
2. (4) GM Krikor S. Mekhitarian, Brasilien (2566) 6 / 34½
3. (3) GM Vyacheslav Ikonnikov, Rusland (2566) 6 / 33
4. (5) GM Vladimir Epishin, Tyskland (2548) 6 / 32½
5. (7) GM Alexandre Dgebuadze, Belgien (2515) 6 / 31½
6. (8) IM Ilja Schneider, Tyskland (2515) 5½ / 33
7. (31) Jesper Thybo, Danmark (2156) 5½ / 31½
8. (17) Jorden van Foreest, Holland (2326) 5½ / 31
9. (6) GM Henrik Teske, Tyskland (2540) 5½ / 31

10. (2) GM Yuri Solodovnichenko, Ukraine (2591) 5½ / 28
11. (13) GM Lev Gutman, Tyskland (2445) 5½ / 28

210 deltagere (seedning i parentes).

B-gruppen (max 1900 national rating):

1. (16) Dennis Weber, Tyskland (1881) 6 / 33
2. (1) Semen Diskin, Tyskland (2020) 6 / 30
3. (17) Vladimir Zotin, Tyskland (1870) 6 / 29½

102 deltagere (seedning i parentes).

C-gruppen (max 1500 i national rating)

1. (6) Sophia Brunner, Tyskland (1349) 6½ / 29½
2. (50) Tiziano Wul Micalizio, Danmark (–) 6 / 27
3. (5) Soeren Evering, Tyskland (–) 5½ / 32½

50 deltagere (seedning i parentes).

www. chessorg.de/nwcup.php

Jesper Thybo – kæmpede sig foran seks stormestre.

Tysklandstur

træning og

sammenhold
16 danske ungdomsspillere

til hyggelig open i tysk kurby

Bad Zwischenahn 2014:
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lere giver et godt bidrag til byens
omsætning i en mørk vintermåned.

Skakturneringen i Bad Zwischen-
ahn – Nord-West Open – er en af de
største tyske opens. Den afvikles
hvert år sidst i januar og havde i år
ikke mindre end over 360 deltagere
fordelt på tre grupper. C-gruppen
med op til 1500 i rating (50 delta-
gere), B-gruppen med op til 1800
(102 deltagere) og A-gruppen 210
deltagere med 11 stormestre i spid-
sen for et meget stærk felt med blandt
andet 120 spillere over 2000 i Elo.
Der spilles syv runder over fire dage
med den klassiske betænkningstid
to timer til 40 træk plus en halv time
til resten.

Nemt for danskere
For tredje år i træk deltog en dansk
delegation i turneringen, der efter-
hånden ser ud til at blive en fast be-
standdel af mange af vore talentfulde
ungdomsspilleres turneringspro-
gram. Og for hvert år er der flere
danske deltagere – den danske dele-
gation er således vokset fra omkring
15 personer til i år 28. Hovedsagelig
ungdomsspillere, men en række fa-
miliemedlemmer deltager også i tur-
neringen eller er med som ledsagere.
Afstanden fra den danske grænse er
blot omkring 300 km, så det er over-
kommeligt at køre derned.

Den danske delegation boede igen
i år på det lille hyggelige hotel
Kopenhagen, der drives af en ældre
dame af dansk oprindelse, så selv
om hun taler dansk, som man gjorde
i Danmark i 50’erne, så kan de, der
endnu ikke har lært tysk, begå sig på
hotellet. Tyske hotelpriser er en an-
den god grund til at spille syd for
grænsen – som regel kan man pr.
person få overnatning og fuld for-
plejning for mellem 1000 og 1500
kroner for tre dage, hvis man bor på
dobbeltværelse.

Sidste år fik vi en vinder af såvel
B som C-gruppen. Så godt gik det
dog ikke i år, men i C-gruppen fik
Tiziano Wul Micalizio en meget flot
2. plads, mens Joshua Kehlet fik en
6. plads. I A-gruppen havde vi år
ikke mindre end ti af vore unge spil-

De danske deltagere – og J for junior!

7. (31) Jesper Thybo, Skive, 5½ – J 15 år

60. (128) Tavs Bjerre, Skanderborg, 4
69. (178) Filip Boe Olsen, Viby, 4 – J 11 år

83. (171) Johan Hardlei, SK 1968, 4 – J 13 år

122. (46) Martin Percivaldi, Hillerød, 3 – J 14 år

131. (169) Sophus Mechlenburg Møller, 3 – J 13 år

161. (135) Claus Vangsgaard, VRS, 2½
171. (199) Freja Vangsgaard, VRS, 2½ – J 15 år

181. (156) Kim Hardlei, Nordre, 2½
186. (191) Jonas Bjerre, Skanderborg, 2 – J 9 år

196. (192) Bjarke Vangsgaard, VRS, 2 – J 15 år

204. (196) Kasper Skaarup, SK 1968, 1½ – J 15 år

206. (209) Ellen Kakulidis, Ålborg, 1½ – J 16 år

85. (78) Thomas Søndergaard Thybo, Morsø, 2½ – J 11 år

88. (88) Phong Nguyen, SK 1968, 2

2. (50) Tiziano Wul Micalizio, Springeren Kolding, 6 – J 11 år

6. (13) Joshua Kehlet, SK 1968, 5 – J 11 år

13. (8) Kasper Nissen, Syddjurs, 4 – J 12 år

17. (19) Ruggero Percivaldi, Hillerød, 4
19. (49) Catarina Wul Micalizio, Springeren Kolding, 4 – J 9 år

30. (23) Elisabeth Mechlenburg Møller, Frem, 3½ – J 10 år

36. (7) Jan Thybo, Morsø, 3

lere med. På forhånd var forvent-
ningerne størst til Martin Percivaldi
og Jesper Thybo, men der var nok
lige så stor opmærksomhed på vore
helt unge. Her skulle 9-årige Jonas
Bjerre, der kort forinden var blevet
den yngste danske mesterspiller no-
gen sinde, og næsten jævnaldrende

Filip Boe Olsen fortsætte deres in-
terne kapløb.

I toppen spillede Jesper sin nok
bedste turnering til dato og fik op-
rejsning efter en lidt bleg VM-ind-
sats. Med imponerende 5½ sluttede
han på en meget flot 7. plads –
blandt andet foran ikke mindre end

... BAD ZWISCHENAHN
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Filip Tiziano

Filip Boe Olsen – vandt 123 ratingpoint. Tiziano Wul Micalizio – flot 2. plads i C-gr.

Foto: Mads Boe. Foto: Lene Wul.
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seks stormestre. Filip spillede lige-
ledes en imponerende turnering og
fik med en ratinggevinst på ikke min-
dre 123 bragt sig over de magiske
1900.

Det er nærliggende at spørge,
hvorfor det er blevet så populært at
tage til Bad Zwischenahn – for kunne
de unge ikke opnå det samme ved at
deltage i danske turneringer? Svaret
er, at det kunne man sikkert godt rent
skakligt (specielt hvis man kun spil-
ler forholdsvis få turneringer om
året), men der er en række fordele
ved også at deltage i udenlandske
turneringer.

Efter min mening skal man se bre-
dere på udviklingen af unge skak-
spillere end blot på det rent skak-
lige. Det vigtigste er ikke, om de
unge mennesker har nået f.eks. over
2100 i rating, når de er blevet 17 –
det vigtigste er, at de også spiller,
når de er 25! Desværre ser vi jo fra-
fald af stærke ungdomsspillere, selv
om deres skaklige udvikling har
været lige efter bogen. Årsagerne er
selvfølgelig ikke enkle, men et vig-
tigt element er nok for manges ved-
kommende, at skakken har været
langt vigtigere end de sociale rela-
tioner til andre skakspillere.

Jeg tror heldigvis, at den genera-
tion af unge skakspillere, der er på
vej nu, er i færd med at etablere et
netværk, der gerne skulle holde dem
sammen mange år frem i tiden. Net-
værket styrkes af fælles aktiviteter
som skaklejre og nok ikke mindst
udenlandske oplevelser, hvor man
bringes væk fra de vante og trygge
rammer. Der er i hvert fald ingen
tvivl om, at de, der deltager i disse
turneringer, har fået et tæt sammen-
hold.

Selv om jeg hovedsageligt har be-
skrevet turneringen ud fra ungdoms-
spillernes præmisser, så kan jeg også
kun anbefale alle andre klubspillere
at deltage i disse udenlandske turne-
ringer. Oftest vil det være billigere
at spille i Tyskland end i den anden
ende af Denmark, og det giver en
række fantastiske oplevelser både
ved og væk fra skakbrættet. Så tag
springet og fyld bilen til næste år!

På vej til de 5½ point spillede Jesper
Thybo stærkt både positionelt og tak-
tisk. Her følger de effektive afslut-
ninger på partierne i 2., 6. og 7. runde.

Jesper Thybo
kommenterer:

Philipp Tunka
Tyskland (2060)

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

��������

Jesper Thybo
Danmark (2156)

Med sit seneste træk, 16... Kg8-h7,
dækkede Sort h-bonden. Vi var star-
tet ud med at spille en standardvariant
i slavisk, men efter mere eller min-
dre unøjagtige træk fra min mod-
stander begyndte jeg at stå noget
bedre. Sorts kongefløj er svækket,
jeg har altid muligheden for at åbne
for min sortfeltedel løber ved slag
på c5.
17. f4

Gør klar til f4-f5 samtidig med at det
understøtter g5-feltet til springeren.
17... cxd4?

Han havde nok ikke set mit næste
træk, men selv uden det, ville Hvid
få fordel med 18. Lxd4. 17... Sf6
Havde været det klart bedste forsvar.
Hvid ville dog stadig stå bedst efter
f.eks. 18. Tad1.
18. Sf3!

Udnytter at han ikke kan slå bonden.
18... f6?

Den aførende fejl. Nu er der ikke
noget forsvar for Sort. Endnu værre
var 18... dxe3?? 19. Sg5†!, så 18...
Sf6 var igen hans bedste mulighed.
Men efter 19. Lxd4 står Hvid stadig
overvældende.
19. f5! Se5

Efter 19... g5 20. Sxg5†! fxg5 21.

f6† Kg8 har Hvid flere gevinst-
muligheder, bl.a. 22. De6† Tf7 (22...
Kh8 23. f7 og Hvid vinder) 23. Lh7†
Kf8 24. Dxd6† Ke8 25. Lg6, igen
med gevinst for Hvid.
20. fxg6† Kg7 21. Sxd4!

Nu er der ikke meget håb tilbage for
Sort. Resten er ikke kønt, men det er
nu mest i mangel af bedre.
21... Te8 22. Sf5† Kg8 23. Sxh6† Kf8

24. Sf5 1-0

Helge Hintze
Tyskland (2332)
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Jesper Thybo
Danmark (2156)

Før denne stilling havde Sort ikke
lavet så meget, ud over at svække
sig. Han har netop spillet 19... Ta8-
c8 og skulle have gennemført c6-c5
noget før, for nu bliver det meget
svært at komme ud af den passive
stilling.
20. a4!

Gør klar til a4-a5.
20... e5

Det er svært at finde noget at gøre,
så han prøver at åbne op.
21. Sc4 Dc7 22. dxe5 Sxe5 23. Sxe5

Dxe5 24. a5!

Pointen. Han kan ikke slå den to
gange, da løberen hænger. Nu får
jeg en god struktur med et godt felt
på c5.
24... b5

24... bxa5 25. bxa5 er nok ikke et
bedre alternativ, da han nu har to store
svækkelser (a6/c6). Min bonde på
a5 er heller ikke svag, da den let kan
dækkes med f.eks. Tc5, hvor tårnet i
øvrigt står godt.
25. Lf3 Dd6?!



�

32 2014 /2/92

Sort burde nok forsøge 25... Tfd8,
da passivt forsvar næppe vil kom-
mer til at virke. Men det er stadig
klar fordel til Hvid.
26. Tc5 Tc7 27. Dc3 Tfc8

Nu har jeg bygget min stilling stærkt
op med pres mod c6. Sort er bundet
til forsvar af bonden, så samtidig
med, at jeg opholder tryk på c6, kan
jeg angribe Sorts lidt usikre kon-
gestilling.
28. h4! h5

Svækker yderligere, men det er også
svært at se, hvad han skal gøre mod
planen h5-h6 eller evt. h5-hxg6 også
g-bonden til g5.
29. Le4

Med planen Dc2 for at pege på g6.
29... Kh6 30. Dc2 f5 31. Lf3

Den sikre metode. 31. Lxf5! vinder
dog med det samme. F.eks. 31...
gxf5 32. Dxf5 Dg6 (efter 32... Kg7

33. Dxh5 har Hvid tre bønder plus
angreb, hvilket vinder ret let) 33.
Df4† Kh7 34. Tg5 samtr det andet
tårn op på c5, og det er bare helt tabt
for Sort.
31... f4 32. Dc3 Te7?

Opgiver lidt chancen for at kæmpe
videre. Med 32... Tf8 spiller Sort sta-
dig, selv om det nok er tabt.
33. Td1! Dc7?

33... De6 34. exf4 er også slut.
34. Df6!

Sorts stilling falder sammen.
1-0

Giso Jahncke
Tyskland (2251)
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Jesper Thybo
Danmark (2156)

Indtil nu har det været et ret kompli-
ceret parti, hvor vi begge tidligere
havde mulighed for fordel. I dia-
gramstilingen har Sort lige spillet
27... Te8-e6.
28. Dxf4  Tg6?

Men så tillader han pludselig noget!
28... Lxf3 og Sort står helt fint.
29. e6! Dxd5 30. Lb3! Dxd6??

Ikke det bedste forsvar, men han reg-
nede nok med, at der ikke var bedre.
30... Dxb3? 31. exd7 Dd5 32. d8D†
Sxd8 33. Te8† Lf8 34. Txf8† Kg7
35. Txd8 duer ikke, men 30... Dxe6!
er Sorts bedste forsvar. 31. Lxe6
Lxe6 32. Le5 er dog stadig fordel-
agtigt for Hvid.
31. exf7† Kh8 32. Dxd6

Sort opgav. Forståeligt nok, da der
ikke er noget, der virker for ham her.
F.eks. 32.. Tdxd6 33. Te8† Lf8 34.
Txf8† Kg7 35. Tg8† og dronning i
næste træk.
1-0

... BAD ZWISCHENAHN

Træning ...

Juniorlandstræner Mads Boe ind-
byder landets stærkeste ugdoms-
spillere til elitetræning 4-5 gange
om året og har desuden planlagt
en træningssamling med fri tilmel-
ding i løbet af  2014. Træningen
ledes af kapaciteter som IM Klaus
Berg samt – et populært gensyn –
GM Curt Hansen, juniorverdens-
mester i 1984 og i en årrække
Danmarks stærkeste skakspiller.

Landstrænereren har desuden op-
rettet en mailinggruppe for inte-
resserede, hvor han formidler in-
formationer om turneringer, for-
slag til bøger, hjemmesider m.m.
I gruppen inviteres der også til
fælles ture til f.eks. Bad Zwi-
schenahn.

Med træningssamlinger og fælles
rejser er det håbet at skabe moti-
vation til at de unge talenter, så de
i dagligdagen får spillet og trænet
mere.

Information om ungdomsskakken
kan findes på:

Jonas Bjerre

yngste mesterspiller

Mads Andersen var 11 år og 4 må-
neder, da han i 2006 som den hidtil
yngste passerede 1900 i rating og
blev mesterspiller. Men nu er rekor-
den eftertrykkeligt slået af klubkam-
meraten i Skanderborg, Jonas Bjer-
re, der blot var 9 år og 5 måneder, da
han i januar vendte hjem fra to span-
ske turneringer med rigelig rating i
bagagen til at nå over de magiske
1900.

Jonas lærte at spille skak allerede
som 5-årig, og endnu er hans far,
den rutinerede mesterspiller Tavs
Bjerre, stærkest, selv om junior med
5 point af 7 kom et halvt point foran
i den spanske XXV Abierto Inter-
nacional de Roquetas. Men der træ-
nes jævnligt med IM Klaus Berg,
læses skakbøger som Jusupov-se-
rien, og arbejdes med ChessBase og
Rybka, så styrkeforholdet varer
næppe ved for evigt.

Jonas går endnu kun i 3. klasse på
den skak-aktive Morten Børup Sko-
len i Skanderborg, så når han rejser
til udlandet for at spille skak, er fa-
milien – ofte både far og mor – med.

Det er blevet til turneringer i Tysk-
land, Tjekkiet, Slovenien, Montene-
gro, Rumænien, Ungarn, Rhodos
(sammen med Team Nordea i Eu-
ropa Cup'en) og altså senest Spa-
nien.

Jonas har for nylig fået Elviras-
minde i Skanderborg som sponsor,
20.000 kr. i 2014 som hjælp til om-
kostningerne i forbindelse med skak-
rejser, og hans ambition er hele ti-
den blive bedre og øge sin rating, så
han kan få adgang til kandidatklassen
ved DM.

www. skak.dk/
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Nationskonkurrencen ved NM:

Island 35,5
Danmark 34
Sverige 33
Norge 32,5
Finland 30
Færøernes 15

To nordiske mestre

i skoleskak

Dansk Skoleskak var vært for nor-
densmesterskabet 2014, som i sam-
arbejde med Capital of Children blev
spillet i børnenes og LEGO's hoved-
stad Billund i februar.

I alt 60 unge skakspillere fra de
nordiske lande konkurrerede i fem
aldersgrupper, og Danmark blev ene-
ste land med to mesterskaber, nem-
lig Tobias Dreisler i C-gruppen (født

1999-2000) og Filip Boe Olsen i E-
gruppen (født 2003-04). I A-grup-
pen (født 1994-96) vandt Martin Lo-
kander, Sverige, i B-gruppen  (født
1997-98) Johan-Sebastian Christian-
sen, Norge, og i D-gruppen (født
2001-02) Toivo  Keinänen, Finland.
Island var på andenpladsen efter
begge de to danske vindere, men fik
ligesom Færøerne ingen mestre, selv
om de sammenlagt vandt nations-
konkurrencen.

Både Dansk Skoleskak og Capital
of Children har leg, læring og krea-
tivitet tæt på deres formål, og alle-
rede 21. marts fandt det næste store
skoleskak-arrangement sted i Bil-
lund, nemlig landsfinalen i skoler-
nes skakdag.

Tobias Dreisler – nordensmester.

John Dahlberg  (til venstre) lykønskes

med 40 års jubilæet af Carsten

Sørensen, formand for Fyns Kredsen.

DM i skoleskak

For 40. gang siden starten i 1974
blev DM i skoleskak spillet på Abild-
gårdskolen i Odense – og for 40.
gang med John Dahlberg, Nr.Åby,
som stævneleder. 196 deltagere i
seks aldersgrupper skulle der hol-
des styr på, men da weekenden sidst
i november var forbi, var der kåret
seks danmarksmestre:

A-gruppen: Christian Furrer
B-gruppen: Jens Ramsdal
C-gruppen: Jesper Thybo
D-gruppen: Lasse Ramsdal
E-gruppen: Filip Boe Olsen
F-gruppen: Silas Høyerup

Skolernes Skakdag

25.086 elever på 189 skoler!

Og undervisningsminister Christine

Antorini mellem glade børn på

Langhøjskolen i Hvidovre.

Det gjorde skak til godt TV-stof

fredag den 7. februar – og det slog

alle rekorder for skak i Danmark

med næsten en fordobling af

deltagerantallet på blot ét år.

Dansk Skoleskak kommer igennem

med deres budskab: ‘Det skal være

sjovt at blive klogere’.

Og de mange skaksæt tryllede de

frem i samarbejde med Mejeriernes

Skolemælksordning  og  formularen:

‘Brug låget!’ Det råd følger Dansk

Skoleskak tydeligvis selv!

www. skoleskak.dk/

Foto: Andreas Ryssov.
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Bøger

Denne bog om Bent Larsens første
30 år er bind 1 i en planlagt trilogi.
Næste bind udkommer efter planen
om et par år og skal følge Bent Lar-
sen fra 1966, og tredje og sidste bind
skal omhandle den sidste del af Lar-
sens skakkarriere og bringe et større
antal af hans artikler. Projektet blev
aftalt mellem Jan Løfberg og Bent
Larsen under VM-matchen i Merano
i 1981, og Løfberg har haft fuld ad-
gang til Larsens omfattende publi-
cerede og upublicerede produktion.
Det er således en autoriseret biografi
med hovedvægt på det skaklige
uden dog at forbigå Larsens person-
lige udvikling.

Vi får en komplet samling af alle
Bent Larsens bevarede partier med
oplysning om al hans turnerings- og
matchdeltagelse. De seks første par-
tier i bogen er fra DSU’s korrespon-
danceturnerings 3. klasse fra 6. ok-
tober til 7. december 1947. Derefter
følger otte mens-mor-laver-mad-par-
tier med faren Niels Kristian Larsen
i hjemmet Aaglimt 21 i Holstebro.
Sidste parti er gevinsten 22. oktober
1965 mod Jens Enevoldsen i Kø-
benhavns Skakforenings 100-års
jubilæumsturnering.

Korrespondance- og hurtigskak-
partier er med enkelte undtagelser
ikke medtaget, og der er ingen
simultanpartier. Mange turneringer
og partier er med Bent Larsens egne
referater og kommentarer hentet fra
hans noteringshæfter og partilister
og fra en omfattende mængde publi-
cerede kilder, ikke mindst Skak-
bladet og 50 udvalgte partier. Ifølge
Løfberg mangler kun 30 partier fra
denne periode.

Billedmaterialet er omfattende og
fremragende, rækkende fra skannin-

ger af uklare fotos i turneringsbøger
og aviser til knivskarpe pressefotos.

Løfberg skriver vidende og vel-
oplagt om hver turnering og match,
om kontroverser i dansk skak og
vigtige stadier i Bent Larsens liv, og
værket løftes i høj grad af hans bio-
grafiske oplysninger og kommenta-
rer. Uden at være meget privat eller
dyneløftende viser han fint vigtige
aspekter af Bent Larsens udvikling
som menneske, ikke mindst hans
eksistentialistiske valg og den frigø-
relsesproces, som førte frem til be-
slutningen om at blive professio-
nel skakspiller.

Mange gode kilder
En lang række personer har stillet
viden og materiale til rådighed, og i
det biografiske har ikke mindst Bent
Larsens lillebror Arne været af stor
betydning. I disse årtier er Bent Lar-
sen ikke verdensmanden og super-
stormesteren, der har hele kloden
som hjem, men en ung mand op-
runden af en borgerlig dansk fami-
lie, et barn af en tid og et traditions-
bundet samfund i en hastig forvand-
ling. I tilgift får man præsenteret et
levende dansk skakmiljø og en per-
lerække af skakpersonligheder.

Det er langtfra uproblematisk at
skrive en autoriseret biografi, især
hvis bogen skal udkomme, mens den
biograferede stadig er i live. For for-
fatteren vil det ofte være en faustisk
pagt, hvor han mod uhindret adgang
til kildematerialet må lægge bånd på
sig selv, dølge nogle aspekter af ho-
vedpersonens liv, eller dreje fortæl-
lingen i en bestemt retning.

Jeg ved ikke hvilke begrænsnin-
ger den oprindelige aftale lagde på
Løfberg, men skønt fuld af beun-

dring er han ikke ukritisk over for
Larsen. Det tydeligste eksempel er
fra Bent Larsens tid som sekundant
for Bobby Fischer ved kandidattur-
neringen i Jugoslavien 6. september
– 31. oktober 1959. Her er der en
bemærkelsesværdig forskel mellem
Løfbergs beskrivelse i Larsen og
Larsens i Alle brikker angriber.
Løfberg skriver direkte, at samarbej-
det mellem de to ikke fungerede, og
at det skyldtes Larsens dårlige ana-
lyser.

Han nævner Fischers parti mod
Petrosjan i 16. runde, hvor partiet
blev afbrudt i en gevinststilling for
Bobby, som valgte at følge Larsens
analyser for blot syv træk efter gen-
optagelsen at miste sin merbonde på
et åbenlyst skindronningoffer, hvor-
efter partiet blev remis. ‘Alle, der
omgikkes spillerne på Hotel Palace i
Zagreb, kunne herefter ikke undgå
at bemærke, at luften mellem Fischer
og Larsen var kold.’ (Larsen s. 691)
Intet af det er nævnt i Alle brikker
angriber. Karakteristikken af Lar-
sens analyser som mangelfulde gen-
tages i Løfbergs beskrivelse af mat-
chen med Tal i 1965, hvor Larsen

Et hovedværk i dansk

skakhistorisk litteratur

Af Dan H. Andersen

Jan Løfberg – har arbejdet med

Larsen-stoffet siden 1981
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kikser gevinsthængepartier i 4. og
9. parti.

Der er ingen tvivl om, at når Løf-
berg har udgivet de næste to bind,
har vi et hovedværk, måske hoved-
værket, i dansk skakhistorisk litte-
ratur. Jeg har som hypnotiseret vendt
side på side, fulgt Larsen fra turne-
ring til turnering, fra år til år. Det
fascinerende er jo at se, hvorledes
geniet foldes ud, fra Larsen spiller
sit første skakparti i 1942 til han i
1965 er 30 og i verdenseliten. Hvor-
dan gik det til, og næsten lige så
fascinerende: hvordan reagerede om-
givelserne?

Jeg blev endnu en gang slået af
ujævnheden i Bent Larsens vej mod
verdensskakkens top. Først gik alt
strygende. Bymester, yngste dan-
marksmester nogensinde i 1954, in-
ternational mester 1955, og så den
store triumf ved OL i Moskva 1956,
hvor han blev stormester 21 år gam-
mel. Eneste sky på himlen var foræl-
drenes, især morens, stigende uro
over at han brugte så meget tid på
skak i stedet for at passe sine studier
på Polyteknisk Læreanstalt.

Allerede her lægger man mærke
til forskellige reaktioner fra omgi-
velserne. Der er beundringen og be-
gejstringen, som Skakbladets redak-
tør Villads Junker gav udtryk for ved

flere lejligheder, og som bl.a. fik ham
til at bede Larsen studere og kom-
mentere partierne ved kandidattur-
neringen i Zürich 1953, noget som
Larsen senere selv tilskrev sit spring
til stormesterstyrke.

Men nogle reagerede anderledes.
Deres reaktion kunne man kalde den
nedvurderende. Efter det første dan-
marksmesterskab lagde man mærke
til, at den ny redaktør for Skakbladet,
Axel Nielsen, ikke tilsluttede sig ko-
ret af beundrere. Der var kun plads
til to partier, herunder et tabsparti
mod Palle Nielsen, og i sin kom-
mentar skrev redaktøren, der selv
blev nr. 2, at nogen måske ville mene,
det danmarksmesterskab kunne have
ventet lidt. Han mente dog nok, at
Larsen kunne klare det, for han var
en flink fyr.

Den relative forbigåelse af Lar-
sens resultater i Skakbladet fortsatte
med OL i Amsterdam 1954, hvilket
fik Villads Junker til at skrive et
harmdirrende læserbrev. Redaktør
Axel Nielsens svar gav udtryk for,
at der ikke var nogen grund til at
skrive en masse om de unge spil-
leres præstationer, for ‘... Danmark
har haft andre, som kunne spille
fremragende skak og har repræsen-
teret dansk skak på lige så god måde,
f.eks. Erik Andersen, som vore unge

vel næppe endnu når til skulderen.’
(Larsen s. 282) I en tid, hvor vi kla-
ger over ungdomsdyrkelse og over
at blive regeret af teenagepolitikere
uden uddannelse og erhvervserfa-
ring, er det nok værd at huske den
slags reaktioner på en ung mands
store triumf.

Med Bent Larsens stormester-
resultatet ved OL i Moskva måtte
selv Skakbladet overgive sig, men
unionens formand H. V. Tuxen følte
sig efter en sammenligning med ro-
merske triumftog foranlediget til at
advare den unge stormester om, at
‘... han kun er et menneske, og at det
ikke er nok, at man en kort overgang
er på alles læber.’

Det fik Ekstra Bladets Johs. Chri-
stiansen til at gå til tasterne og spørge
om grundene til dette ‘... æselspark.
Er hr. Tuxen gået over til de mave-
sure i DSU, der selv midt i ung-
dommens triumfer skal gøre sig be-
mærkede med en rystende moralsk
pegefinger?’ (Larsen s. 458).

Vanskelig periode
De næste otte år indtil det andet gen-
nembrud ved interzoneturneringen i
Amsterdam 1964 var på mange må-
der svære for Larsen, præget af
stærkt svingende resultater, forskel-
lige problemer med DSU og KSU
og, mistænker man, personlig usik-
kerhed om livet og vejen. Det kul-
minerede i 1961, da han ikke blev
udtaget til zoneturneringen. Formelt
havde DSU ret til at udelukke ham,
for Larsen havde undladt at svare i
tide på en forespørgsel fra formand
Tuxen, om han ville rapportere fra
turneringen i Skakbladet mod van-
ligt honorar. På det tidspunkt boy-
kottede Larsen nemlig unionens

Larsen, side 846-47:

60er-idyl: Bent og Lizzie

i hjemmet i Vanløse.

Foto: John Stæhr.
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medlemsblad i protest, irritation el-
ler banalt surmuleri over ikke at have
fået jobbet som redaktør.

Skønt stormesteren naturligvis
burde have svaret på unionsforman-
dens brev i god tid og senere have
grebet chancen for at melde entydigt
ja til deltagelse og referat til Skak-
bladet, så var det dog uomtvisteligt,
at unionens ledelse ikke anstrengte
sig særlig meget for at få sagen bragt
i orden og Bent Larsen sendt til zone-
turnering. I stedet sagde Kaj Blom
ja, og resultatet var naturligvis, at
både han og DSU blev til grin.

Så hvorfor egentlig denne hårde
reaktion på Bent Larsens mangel på
rettidig omhu? Lad os kalde reaktio-
nen hævngerrighed. Den unge mand
puster sig lidt for meget op, er for
dygtig for hurtigt, måske arrogant i
sin overvældende styrke, har andre
problemer i livet at kæmpe imod og
indser ikke, hvorledes de ældre her-
rer irriteres over ham. I generatio-
nernes kamp vil tiden sørge for de
unges sejr, men indtil da sidder de
gamle på magten. Bent Larsen havde
jo dummet sig, hvor meget man end
kan plædere misforståelser og tilgi-
velig umodenhed, men det er svært
at undgå den konklusion, at der i
unionens reaktion også var hævn for
lidt for mange nederlag til den unge
mand. Konflikten er arketypisk.

Jens Enevoldsen blev utvivlsomt
fascineret af Larsens talent og bega-
velse og havde måske forestillet sig
selv som rådgiver og alfaderlig vej-
leder. En konsekvens af deres nære
forhold var, at Enevoldsen i 1959
skaffede Larsen en lejlighed i ejen-
domskomplekset Studiestræde 13,
hvor han selv boede. Lillebror Arne
besøgte Bent i 1959 og 1960 og be-
retter, at Enevoldsen på et tidspunkt
ville stifte et tagrenoveringsfirma
sammen med Bent, for han kendte et
særligt ‘fluidum/materiale’ til at tætne
tage med. Jeg tror ikke, at far og mor
hørte den historie med særlig glæde.
Firmaet nåede dog ikke længere end
til en stabel visitkort.

Men også forbindelsen til Ene-
voldsen gjorde Bent Larsen sig fri
af, da han i 1963 giftede sig med

... BØGER

Lizzie Friis og flyttede ind hos hende
i Vanløse. Her kommer et af min
meget få kritikpunkter mod Løfberg:
Hans tidsangivelser er nogle gange
for tågede. Det gælder tidspunktet
for Larsens militærtjeneste, hvor der
blot står, den var  fra 1961-1963.
Det samme gælder ægteskabet med
Lizzie. Vi får at vide, at de blev gift
i løbet af 1963, men man ville gerne
vide mere om en så vigtig begiven-
hed. Jeg mistænker, at omkring Lar-
sens første ægteskab har Løfberg
måttet indgå nogle kompromiser.
Måske er han mere fri i næste bind.

Forholdet til Jens Enevoldsen var
tæt og fortroligt, men ikke upro-
blematisk, hvilket var naturligt mel-
lem to stærke viljer. Løfberg citerer
Jens Enevoldsen for nogle meget
hårde ord i Politiken om de dårlige
hængepartianalyser i Tal-matchen.
Senere kom det til komplet brud, ifl.
Løfberg fordi Enevoldsen i sine ar-
tikler om Bent Larsen brugte sin vi-
den fra deres fortrolighed og over-
skred, hvad stormesteren opfattede
som grænsen til privatlivets fred.

Sin egen herre
Men hvad gjorde Bent Larsen til en
verdensklassespiller? Han var selv-
følgelig meget begavet, og allerede
tidligt blev omgivelserne opmærk-
somme på hans usædvanlige hukom-
melse og opfattelse, som satte ham i
stand til lynhurtigt at løbe en tekst
igennem og huske den. Men han var
jo ikke et vidunderbarn, for hvem
tingene kom nemt. Begavelsen blev
suppleret af to afgørende egenska-
ber. Den ene var en stor selvstæn-
dighedstrang. Bent Larsen var sin
egen herre og fulgte sine egne veje.
Man fik ikke lov til at bestemme over
ham. Den anden var evnen og viljen
til at arbejde med skak. Hans parti-
kommentarer vidner om en kolossal
læsning og viden om åbninger, og
hvis han spiller utraditionelle åbnin-
ger og varianter, så er det ikke fordi
han ikke kender teorien, men fordi
han sætter sig ud over den. Også her
vælger han sin egen vej. Den sub-
jektivitet, som mange har bemærket
i hans spil, var et bevidst valg, ikke

udtryk for uvidenhed eller afstand-
tagen til skakspillets grundlæggende
logiske struktur.

Hvis jeg skal foregribe begiven-
hedernes gang, så falder Bent Lar-
sens styrke i løbet af 1970’erne, da
han begynder at arbejde mindre med
skak, og subjektiviteten bliver et han-
dicap.

Den overdrevne selvtillid tabte
måske partier i Larsens storhedstid,
men han tabte turneringer og mat-
cher, da han mistede troen på sig selv
i 2. halvdel af 1970’erne.

Man ville jo gerne have rådet ham
til at tage en sekundant, til ikke at
følge en dum indskydelse mod
Spasskij, til ikke at spille i Denver
mod Fischer, til at tage remiserne,
da matchen var tabt, men med Lar-
sen fik man hele pakken. Det stæ-
dige, impulsive og kompromisløse,
der gav ham de største nederlag, var
også det, der førte til de største sejre
og verdensskakkens top.

Jeg føler mig meget privilegeret
over at have fulgt Bent Larsens før-
ste 30 år og glæder mig til næste
bind. Jan Løfberg fortjener en stor
tak fra alle skakspillere for dette
værk.

Jan Løfberg i samarbejde med Bent
Larsen og Erik André Andersen:

Larsen. Bind 1. 1935-1965.
1110 sider. Rigt illustreret med fotos

og tegninger i s/h. Med resultatliste
og register over modstandere og

åbninger. Introduktionspris kr. 399
for paperbackudgaven, kr. 799 for

den indbundne udgave.
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Jan Hein Donner: ‘Jeg elsker alle
stillinger. Giv mig en svær stilling
og jeg vil spille den. Giv mig en
dårlig stilling og jeg skal forsvare
den. Åbninger, slutspil, komplice-
rede stillinger, kedelige remiser – jeg
elsker dem alle og vil gøre mit bed-
ste med dem. Men, totalt vundne
stillinger, dem kan jeg ikke stille
noget op med.’

(Clubblad DD,
juli/september 1950)

Magnus Carlsen: [... om Vladi-
mir Kramnik] ‘Han er bedst i
turneringer, hvor der er nogle sva-
gere spillere med, som han så kan
slå hårdt ned på.’

(New in Chess nr. 1, 2012)

John Kørner: ‘Jeg var en tur i Matas
i juni. Det var en ny verden for mig.
Jeg var på udebane. Alle produk-
terne og den søde betjening overra-
skede mig. Det mindede mig om at
spille skak, som jeg gjorde som
dreng. Her skal man kunne sætte
sig ind i modpartens tankesæt. Det
samme skulle jeg i Matas.’

(Ud & Se, februar 2014)

Maxime Vachier-Lagrave: [... på
spørgsmålet om, hvad skakspillere
ellers er gode til] ‘Tennis og for
nogle af dem også dans.’

(New in chess nr. 2, 2011)

Jens Enevoldsen: ‘Med kun fire
minutters betænkningstid tilbage må
han nu trække og stole på sit in-
stinkt og sine husguder.’

(’30 år ved skakbrættet’, 1952)

Jens Peter Toft: ‘Naar man ser, hvor
mange Spalter Dagspressen kan ofre
paa Sportens Alter, hvad enten det
drejer sig om virkelige Begivenhe-
der eller ubetydelige Foreteelser.
For ikke at tale om et Spil som
Bridge, der i Finhed, Skarp-
sindighed og Udviklingsevne ikke
naar Skakspillet til Skulderen. Be-
vares, vi ser absolut ikke ned paa
Bridgespillet og dets Tilhængere, og
vore Bemærkninger skal ikke op-
fattes som arg Misundelse. Bridge-
spillet har mange Dyrkere; men den
Omtale, der bliver henholdsvis
Bridgespillet og Skakspillet til Del i
Dagspressen, staar ikke i noget ri-
meligt Forhold til Antallet af de to
Spils Tilhængere.’

(Arbejderskak, juli 1942)

John Rook: ‘Skak er en tænkende
persons spil.’

(‘The Cheshire Herald,
29. november 2009)

Maurice Ashley: ‘Skak er intellek-
tuel karate.’
(Chessbase News, 16. nov. 2010)

Kenny Sansom: [... om en perio-
disk uspændende fodboldkamp] ‘I
omkring 25 minutter spillede vi nær-
mest en skaklignende kamp.’

(‘To Cap it all...’, 2010)

Henrik Palle: ‘Når de, hvoraf den
ene er tidligere kaptajn for det dan-
ske kvindelandshold i disciplinen
[curling], forklarer om blokeringer,
take outs og diverse andre manøv-
rer, man kan tage i brug i kampen
om pletten midt i kulden, giver det
mening, at holdene eksempelvis
smider en sten af sted, som lander
midt i det hele og ærligt talt virker,
som afsenderen skulle tage sig lidt
sammen og måske styrketræne no-
get mere. For der er en mening med
det. Den tjener et større formål, li-
gesom et bondeoffer kan gøre det i
skak, en anden fantastisk tv-sport.’

(Politiken, 15. februar 2014)

Bent Larsen: ‘Hermed er partiet af-
gjort, og vi kan citere den gamle re-
gel: et forhastet fløjangreb gendrives
med en aktion i centrum. Det hjæl-
per blot ikke den, der ikke kan se,
hvornår fløjangrebet er berettiget, og
hvornår det er forhastet.’

(‘3 points´ forspring’, 1980)

Bent Larsen: ‘Når modstanderens
ene løber er meget dårlig, er det
næsten altid godt at afbytte den an-
den.’

(’50 udvalgte partier 1948-69',
1980)

Bent Larsen: ‘At stille Larsen stra-
tegiske opgaver er for farligt! Jeg
må uddrage den lære, at det eneste,
der duer mod mig, er billige svindel-
numre.’

(Skakbladet nr. 5, 2004)

Bent Larsen: ‘Mennesket er vist-
nok sådan indrettet, at de ofre, hvor
offerbrikken slet ikke slår noget, er
de sværeste at se.’

(‘3 points´ forspring’, 1980)

Bent Larsen: ‘En interessant og be-
tydningsfuld detalje, som også har
været med til at udløse skakboomet
på Filippinerne, er kendsgerningen,
at kropshøjden overhovedet intet
betyder i skak, som den f.eks. gør i
volleyball og basketball.’

(‘Alle brikker angriber! Vol. 1’
2010)

Bent Larsen.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.

1. Mikhail Botvinnik
P. Sharov

Leningrad 1928. De sorte tårnes
ulykkelige placering falder i øjnene:
25. Sg4 De7. Men dronningen kan
ikke være to steder samtidig: 26.
Sf6†! Kh8 27. Se8! og igen!

27... Dxe8 28. Dxc7 Tb2 29.
Tad1. 1-0

2. Christine Flear
Benedikt Jorns

Bern Open 1991. 23. Sxh7!! Txh7.
23... Sxh7 24. Dxe7!

24. Dxf6†!! Tgg7. 24... Thg7 25.
Dh6†. 25. Dxe7. 1-0

3. Michal Krasenkow
Anatolij Karpov

Corus GMA, Wijk aan Zee 2003.
28... Te2† 29. Kh1. 29. Kh3 De6†.
29... Te1!! Mattruslen på f3 vil nu
koste Hvid dyrt. Hvid opgav. 0-1

4. Bjørn Brinck-Claussen
Simon Bekker-Jensen

18. Politiken Cup, Brøndby 1996.
Sort kunne parere alt og vinde prag-
matisk efter 29... Txe1† 30. Dxe1
Dxa2 31. Sh5 Txg2 32. De8† Sxe8
33. Tf8† Dg8 med tre bønder i over-
skud. Men bedre var 29... Dg5!!
Modtrussel! Hvid opgav. Damen er
overbelastet! 0-1

5. Alphonse Conrady, Irland
Alexander Angos, Grækenland

12. Skak-OL, Moskva 1956. 24...
Sxd4! Reflekssvagheder i den hvide
lejr!

25. Sxd4 a5! Så et lille nålestik,
som den stakkels dame ikke kan
klare. Ireren ville trods alt ikke prøve
lykken med 26. Df8† Dxf8 27. Txc1,
men opgav. 0-1

6. Kåre Hove Kristensen
Børge Pedersen

DM, mesterklassen, Århus 1986. 25.
Txf5! Ja, eller 25. Lxf5! gxf5 26.
Dh4 Sf6 27. Dg5! som også vandt
hurtigt.

25... gxf5 26. Tc7! e5 27. Dh4!
Dxc7 28. Lxf5† Kg7 29. Dg5† Kh8
30. Dxh5† Kg7 31. Lh6†! samt mat
i 3 træk. Tildelt skønhedspræmie.

1-0

7. Murray G. Chandler
Rafael Vaganian

Phillips & Drew, London 1984.
Med det positionelle 29. h5! kunne
Hvid splitte de sorte brikker, f.eks.
29... Sxd5 30. hxg6 Dd7 31. Dh5!
Eller 29... g5 30. Sxf5! gxf4 31. Tb7!
etc.

29. Tb7!! var dog mindst lige så
godt. Og kønnere!

29... Dxb7. Sort kunne have stil-
let sin modstander på prøve med 29...
De8, hvorefter Hvids bedste ville
være 30. Dc3! med følgende fortryl-
lende muligheder:

a) 30... Sh5 31. d6† Kh8 32.
Txg7! Sxg7 33. Sxf5! Ta7 (33... gxf5
34. Df6!) 34. Sxg7 Txg7 35. Lxh6
Dd7 36. Dxg7† Dxg7 37. Lxg7†
Kxg7 38. d7 og ny dronning.

b) 30... Se7 31. d6† Sed5 32.
Lxh6! Kh7 33. Lxg7! Sxc3 34.
Lxf6† Kh6 35. Lg5 mat!

c) 30... Ta7 31. dxc6† Kh7 32.
Dxf6 Txb7 33. Dxg6†!! Kxg6 34.
cxb7 etc.

30. dxc6† Df7 31. Lxf7† Kxf7
32. c7 Ta7 33. Dc6 Se8 34. Dd7†.
Sort opgav. 1-0

8. Murray G. Chandler
Rafael Vaganian

GLC-turneringen, London 1986.
20. fxe6? var fristende. Men Sort
ville så få en spektakulær modchance
med dameoffer: 20... Dxe6 21. Tf6
(21. Sg2 g3 22. Sf4 Dxe5 23. Dxe5
Sxe5 24. Txe5 Txc2!) 21... Txh4! 22.
Txe6 fxe6 23. Tg1 Sxe5 24. Dxe5
Lc7 25. De2 Txh2† 26. Dxh2 Lxh2
27. Kxh2 e5 28. Txg4 e4 etc.

20. fxg6! Txh4. Varianten 20...
Sxg6 21. Sxg6 fxg6 22. Dxg4 fører
til et slutspil, hvor Hvid har en pæn
lille fordel i sin h-bonde.

21. gxf7† Kf8 22. Lc1! Hvid be-
varer initiativet og lever højt på fri-
bonden.

22... Sf5. 22... g3 23. Tf6! Sd8
24. Lh6† Txh6 25. Txh6 Sxf7 26.
Tf1, og Hvid vinder.

23. Lxf5 d3. 23... g3 24. Lg6!
Txh2† (24... Dd8 25. Lh5!) 25.
Dxh2 gxh2 26. Lh6† Ke7 27. f8D†
Txf8 28. Lg5†! Tf6 29. exf6† Kd6
30. f7 og slut!

24. Lxd3 g3 25. Dg2 Txh2† 26.
Dxh2 gxh2 27. Lh6† Ke7 28. Lg5†
Kf8 29. Lh6† Ke7 30. Lg6 Lc7?
Men slaget tabes også efter 30... Dd8
31. Lg5† Kf8 32. Lxd8 Txd8 33.
Lh5 Sd4 (33... Ke7 34. f8D†!) 34.
Tf6 etc.

31. Lg5† Kf8 32. Lh6† Ke7 33.
f8D† Txf8 34. Lxf8†. Der var el-
lers en ny fribonde efter 34. Lg5†!
Tf6 35. exf6† Kd6 36. f7!

34... Kd8 35. Tf7 De8 36. Lg7
Sxe5 37. Lf6†. En måske noget for-
pustet Sort erkendte nederlaget. 1-0

9. Murray G. Chandler
Predrag Nikolic

Linares 1988. 33. Dh6! med truslen
34. Se8! ville afgøre i få træk, f.eks.
33... f5 34. Sxf5!! Df7 35. Lxf8 gxf5
36. Te8! Sd7 37. Txd8 Sxf8 38.
Sf6† etc. Men endnu stærkere (hur-
tigere) var 33. Sh6†! Kg7 34. Sdf5†!

Nikolic så matten komme og op-
gav. 34... gxf5 35. Sxf5† Kh8 (35...
Kf6 36. Dh6† Kxf5 37. g4 mat!) 36.
Lxf8 f6 37. Lg7† Kg8 38. Te8† Kf7
39. Tf8† Kg6 40. Dg4 mat! 1-0

Bogen Tag stilling! med 780 opga-
ver er klar fra trykkeriet og vil an-
meldt i Skakbladet nr. 3.

Magnus Carlsen satte

Bill Gates mat i ni træk

Som gæst i det norske talkshow
Skavlan brugte verdensmester Mag-
nus Carlsen blot 9 træk og 12 se-
kunder på skakuret for at sætte
Microsofts stifter, milliardæren Bill
Gates mat. Carlsen er er Sort:

1. e4 Sc6 2. Sf3 d5 3. Ld3 Sf6
4. exd5 Dxd5 5. Sc3 Dh5 6. 0-0 Lg4
7. h3 Se5 8. hxg4 Sfxg4 9. Sxe5??
Dh2 mat!
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Hvid trækker og vinder.

Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Opgaveforklaring
13690.  Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i fjerde halvtræk. Sort
hjælper til. Der er tre løsninger.

Løsninger til nr. 1/2014
Ved en teknisk fejl under sideom-
brydningen var opgavenumre og
forfatternavne på de seks opgaver i
nr. 1 uændrede fra nr. 6. Heldigvis
var fordringerne under diagrammer-
ne opdaterede og korrekte, og de
øvrige oplysninger fremgår af løs-
ningerne.
13780. Barth, 2012. Der er tre for-
førelser: 1. Td1? Sf3, 1. Td3? f4!, 1.
Tb4? Lf1. Løsning: 1. Tc4. Trussel
2. Kd3 og Kb4. 1... Sf3 2. Tc5.
13781. Aloni, 2011. Forførelse: 1.
Sxe4? 1... Kd5† 2. S4g3, 1... f4 2.
Dg5, 1... Sc2 2. Txb5. Men 1... Lf4.
Løsning: 1. Sxb5. Trussel 1. Sxa3.
1... Kd5† 2. Sc7, 1... Sxb5 2. Txb5.
13782. Shavyrin, 2001. 1. Te7. Truer
2. Le2† Tc4/Sc4 3. Db4/Txeb7. Sort
har fem forsvar: a) 1... Kc4 2. Te4†,

�
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b) 1... Txd5 2. Db4† Kc6 3. Sd8, c)
1... Sxd5 2. Le2† Tc4 3. a4, d) 1...
Sc4 2. Db6†! Kxb6/Sxb6 3. Txb7/
Sd6, e) 1... Tc4 2. Dc5†! Txc5/Kxc5
3. Sd6/Ta5. Bemærk især de vidun-
derlige ofre i varianterne d) og e).
13783. Styopochkin, 2011. 1.
T6g5† Kh6 2. Sd8 Dxd8 3. Tg6†
Kh5 4. Se2 fxe2 5. T4g5 Kh4 6.
Txg3 Th5 7. T3g5 Kh4 8. Tg4† Kh5
9 g3 og 10. T4g5.
13784. Turevsky, Shorokhov, 2013.
1... Lb3 2. Ke4 Lxa4 3. Kd5 Lb3†
4. Kc6 Ke8 5. La4 Lf7 6. Kc7‡. Sorts
løber slår på a4, så Hvid senere kan
lave et tempotræk til feltet.
13785. Bazlov, 2012. Et moderne
mesterværk. Dramaet intensiveres
løbende, og stillingen efter Sorts 7...
Dxc6! bør indprentes i enhver skak-
hjerne på lige fod med Anderssens
udødelige parti og Kasparov - Topa-
lov, 1999.
1. d7 Lc7 2. Td6† Ke1 3. Tc6 Se5!
(3... Sf8 4. Lf4 Sxd7† 5. Kf5 Kf1 6.
Tc1† Kg2 7. Tc2† Kg1 8. Le3† Kf1

9. Txc7) 4. Sxe5 (4. Txc7? Sxd7†
med remis) 4... Ld8† (4... Lxe5† 5.
Kxe5 h1D 6. Ld2† Ke2 7. Td6) 5.
Kg7 h1D 6. Lg5!! Lxg5 (6... Dd5 7.
Lxd8 Dxe5† 8. Lf6) 7. d8D! Dxc6!
8. Da5†! Ld2 9. Da1† Dc1 10. Sd3†
Kd1 11. Da4†! (11. Sxc1? Lc3† 12.
Dxc3 pat) 11... Dc2 12. Dg4‡.

Ligesom i Skakbladet nr. 1 er opga-
verne udvalgt og kommenteret af
Steffen Slumstrup Nielsen.

Ekstraopgaven
En usædvanlig svær hjælpemat af
den tyske problemkomponist Erwin
Masanek (1926 - 2008). Løsning:
1... Ta8 2. f8D Tga7 3. La2 Kh7 4.
Lxb1‡. I hjælpematopgaver har de
sorte brikker typisk den opgave at
berøve kongen flugtfelter, men her
fjerner de sig længst muligt fra mat-
sætningsstedet.

Dansk Skak Union på Nettet: www.skak.dk



Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer samt Elo-
ratede lyn- og hurtigturneringer.
Anden opsætning: Spørg redaktio-
nen.
Alle arrangører kan gratis lægge
indbydelser på Dansk Skak Unions
hjemmeside www.skak.dk.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
FIDE administrerer Elo-rating i tre
kategorier, så også lyn- og hurtig-
skak kan rates.
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet, skal det fremgå af indby-
delsen senest 40 dage før 1. runde
meddeles til DSU’s ratingkomite v/
Leif Jensen: ratingkomite@skak.dk.

K = Koordineret turnering
H = Hurtigskak
L = Lynskak
E = Elo-ratet turnering

www. skak.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer
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Solrød Påskelyn 2014 LE

16/4. – 11 runders lynturnering. –
Spilles på Solrød Gl. Skole, Højager-
vænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand
med start kl. 19.00 onsdag den 16.
april 2014. – Spilletid er 5 minutter
til hele partiet. – Indskud er på 20 kr,
som ubeskåret går til præmier. –
Præmiesummen forhøjes med 500 kr.
Herudover er der naturaliepræmier
(en flaske whisky, vin, øl, skaksoft-
ware, skakbøger eller andet) til præ-
mier for første gevinst i en runde,
første mat i en runde osv. – Turne-
ringen Elo-rates. – Tilmelding senest
den 16. april 2014 via turneringens
web-portal www.sydskak.dk/turne-
ring/paske14/, hvor der også kan fås
yderligere oplysninger om turnerin-
gen.

Domkirketurneringen 2014
i Roskilde KE

22/4 - 20/5. – Roskilde Skakklub
indbyder til Domkirketurneringen
2014 i form af en 5-runders koordi-
neret turnering (Elo-rates hvis mu-
ligt) på tirsdage fra d. 22. april til og
med 20. maj. – Spilletidspunkt: kl.
19. Ved fremmøde senere end 30
minutter efter partiets start dømmes
man som taber. – Spillested: Vester-
gade 17C, 4000 Roskilde. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 90 min, derefter
½ time plus opsparet tid til resten af
partiet. Der tillægges 30 sek. pr. træk
fra træk 1. – Turneringsform: 6-
mands grupper. Sidste gruppe even-
tuelt som Monrad. Maksimalt 36
deltagere efter ‘først til mølle’. – Ind-
skud: 150 kr., dog 80 kr. for junio-
rer under 16 år. Indskud minus
EMT-afgift går til præmier. – Til-
melding: Senest d. 15. april på email:
tilmelding@roskilde-skakklub.dk,
eller til Jens Bo Hansen på tlf. 46 36
71 79. Indskud betales samtidig på
reg.nr. 1551 kontonr. 8086257.

Himmerlandsmesterskabet
2014 KE

28/4 - 2/6. – Aars Skakklub indby-
der hermed til 7 runders EMT om
Himmerlandsmesterskabet. 8-mands
grupper tilstræbes. Elo-rating, om
muligt. – Spillested: Erhvervssko-
lerne, Aars. – Spilledage: 28/4, 30/4,
5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6. Lyntur-
nering og præmieuddeling 4/6. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk, ½
time + evt. opsparet tid til resten af
partiet. – Alle runder starter kl. 19.00.
– Indskud: M-kl: 160 kr., basisklas-
ser: 120 kr. Juniorer u/l8 og pensio-
nister 100 kr. – Opkræves første
spilleaften. Præmier: M-kl: l. pr.
1500 kr., basisklasser: l. pr. 600 kr.
– Tilmelding: Senest tirsdag d. 22/4
til Henning Larsen, Løvsangervej 6,
9600 Aars. Tlf. 98 62 36 72. Spon-
sor: Spar Nord.

Sparekassen Faaborg Cup KE

28/4 - 16/6. – Assens Skakklub ind-
byder til 7 runders EMT, Elo-rates
om muligt. – Mandagene 28. april
og 5., 12., 19., 26. maj samt 2. og
16. juni 2014. – Tilmelding: Tlf. 64
71 57 47 / 24 61 55 82, eller mail:
icbj@c.dk, senest 24. april. – Se hele
indbydelsen på Assens Skakklubs
hjemmeside: www.assensskakklub.dk.

Møblér CUP
Holstebro Forårs EMT 2014 KE

1/5 - 5/6. – Holstebro Skakklub ind-
byder hermed til Møblér CUP (Den
20. forårs EMT). – 5 runder føl-
gende torsdage: 1/5, 8/5, 15/5, 22/5
og 5/6. – Spilletid kl. 19.00 - 24.00.
– Indskud kr. 150 pr. person, dog
kr. 100 for juniorer født i 1995 eller
senere. – Præmier: Alle klasser: 1.
præmie kr. 400,00, 2. præmie kr.
200,00. – Betænkningstid: 40 træk i
2 timer + ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Mødetid: Op til ½
time efter kampstart. – Inddeling: 6-
mands grupper. Elo-rates om muligt.
Sidste gruppe evt. Monrad. – Spil-
lested: Holstebro Badmintonhal
(Juniorhallen), Boldhusgade, 7500
Holstebro. Ingen rygning indendørs.
– Tilmelding: Senest fredag den 25.
april til Sigurd Rindom, tlf. 22 63 89
84, email: sigurd.rindom@gmail.com
(helst mail eller SMS).

Syddjurs Femmeren 2014 KE

5/5 - 2/6. – Kl. 19.00 på følgende
datoer: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5 og 2/6.
– Indskud: 150 kr. – Præmier: 1.
plads 500 kr., 2. plads 200 kr. – Elo-
rates hvis muligt. – Max. 30 min. for
sent fremmøde. – Se mere på
www.syddjursskakklub.dk.

Varde Weekend KE

9/5 - 11/5. – 5 runders EMT så vidt
muligt i alle-mod-alle-grupper. Elo-
rates hvis muligt. – 2 timer til 40 træk,
derpå opsparet tid + ½ time. –
Spilletidspunkter: Fredag kl. 18-23,
Lørdag og Søndag kl. 10-15 og 16-
21. – Sted: Lykkesgårdskolen, hvid
bygning, Abildvej 25, 6800 Varde.
– Overnattes kan der i B+B til ca.
250 kr. (bestil i god tid), eller i det
nærliggende Hotel Varde, dob-
beltværelse 700 kr. (+ opredning a
150 kr.). – Præmier: 1. præmie 500
kr., 2. præmie 300 kr. I en evt. gruppe
med 8 eller 10 delt. også en 3. præ-
mie på 150 kr. Desuden er der en
ekstrapræmie på 300 kr. til spilleren
med den største ratingfremgang. –
Kantine: Ud over almindelig kanti-
nedrift vil vi servere varm mad kl.
15 lørdag og søndag, en gryderet m.
kartofler til 50 kr. eller pizzaslice til
30 kr. – Tilmelding senest d.5. maj
til John Callesen, email: john@calle-
sen.org, tlf. 61 70 70 87, eller til
Anders Christensen tlf. 30 59 37 91.
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En skakoplevelse ud over det sædvanlige!

På Slottet Fuglsang – I samarbejde med Kulturelt Samråd i
Guldborgsund Kommune, Døllefjelde Musse Fonden og Slottet
Fuglsang indbyder Sydøstlolland Skakklub for tredje gang til
7 runders hurtigskakturnering på slottet Fuglsang, Nystedvej 73,
4891 Toreby L. – Søndag d. 11.maj 2014 kl. 9.00.

Turneringen afvikles efter et schweizersystem med 30 minutter
betænkningstid pr. spiller pr. parti.

Garanteret 1. præmie 5000,-, herudover præmier i ratinggrupper.

Forplejning kan købes.

Indskud 200 kr. for alle. Titelholdere: GM, WGM, IM og WIM
deltager gratis.

Tilmelding med angivelse af navn, rating og kontaktoplysninger
ved indbetaling på Sydøstlolland Skakklubs konto i Jyske Bank;
reg: 0704 kto: 883840, senest d. 5. maj 2014.

Yderligere oplysninger: Jens Petersen, 54 86 92 03 / 25 18 01 42,
mail: jpeter@petersen.mail.dk.

Se klubbens hjemmeside: www.slskak.dk

Skak på Fuglsang

– Indskuddet på 150 kr. indbetales
samtidig på konto 9670 4482241638.
– NB! Tilkendegiv samtidig, om du
er interesseret i spisning!

Taastrup
Quick Weekend XIX KE

23/5 -25/5. – Taastrup Skakforening
indbyder til koordineret EMT i Taa-
strup Medborgerhus. – Spilledage:
23/5 - 25/5 2014. – Tidspunkt: Fre.
kl. 18.00-23.00, lør./søn. kl. 10.00-
15.00 og 15.30-20.30. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk herefter
30 minutter plus opsparet tid. Ved
fremmøde senere end 30 minutter
efter partiets start dømmes man som
taber. – Præmier: Garanteret 1. præ-
mie på 1000 kr. i 2 grupper ved i alt

5 grupper, og tre 1. præmier på 1000
kr. ved 9 grupper, stadig ved lod-
trækning. – Præmier i øvrige grup-
per 600 kr. Dvs. mere end 100% af
indskuddet minus EMT-afgift. –
Spillested: Taastrup Medborgerhus,
Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taa-
strup (Røgfri spillelokaler). – Spille-
form: 5 runder i 6-mands grupper,
sidste gruppe evt. monrad, Elo-rates.
– Indskud: 130 kr. – Overnatning:
Mulighed for overnatning et stykke
fra spillestedet for 75 kr. pr. over-
natning. – Tilmelding: Senest d. 19/5
(ved ønske om overnatning kontakt
Jan Mose i god tid) foregår helst via
www.taastrupskakforening.dk, el-
lers til Jan Mose, tlf. 22 18 61 20,
email: jan_mose@hotmail.com.

Kronborgturneringen 2014 KE

29/5 - 1/6. – Helsingør Skakklub
indbyder til 7-runders EMT turne-
ring i dagene: 29/5 (Kristi Himmel-
fartsdag) kl. 10.00-15.00 og 15.30-
20.30, 30/5 kl. 18.00-23.00, 31/5 kl.
10.00-15.00 og 15.30-20.30, 1/6 kl.
10.00-15.00 og 15.30-20.30. – Be-
mærk nyt spillested: Foreningshuset,
Lundegade 17 A, 3000 Helsingør. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,
derefter ½ time til resten af partiet.
Samlet spilletid 5 timer. – Elo-rates
hvis muligt. – Turneringsform: For-
trinsvis 8 mands grupper. – Indskud:
Mesterspillere kr. 170. Juniorer un-
der 16 år kr. 100. Øvrige kr. 150. –
Præmier: 1. præmie kr. 2000 i Me-
ster 1. 100% af indskud går til præ-
mier. – Tilmelding senest d. 3. maj
til Jan Petersen, tlf. 24 82 69 54,
email: jp2125@vip.cybercity.dk. –
Betaling: Til Helsingør Skakklub v/
Mariann Petersen, Horsensvej 23,
3000 Helsingør. Bankkonto 5357
0311584. – Velassorteret kantine på
spillestedet. – Partierne afvikles i
ikke-ryger lokaler.

ASK Knock-out 2014 H

31/5. – Allerød Skakklub indbyder
til 8 runders hurtigskak lørdag den
31. maj, 2014. – Spillested: Center-
hallen, Lilledal 10, 3450 Allerød (2
min. fra stationen). – Spilledag og
tid: Knock-out: Kl. 10.00 - ca. 20.00
(indskrivning senest 9.30). – Turne-
ringsform: Deltagerne opdeles i 4
ratinggrupper. De 16 højest ratede
spiller en dobbeltrundig knock-out
turnering (4 højestratede seedes).
Det samme gælder de 16 spillere, der
er nummer 17-32 i ratingordenen.
Der er altså to K.O.-grupper! Spil-
lere, der slås ud af knock-out grup-
perne indgår efterfølgende i øverste
schweizer-gruppe. De resterende del-
tagere (ratinggruppe 3 og 4) spiller i
nederste schweizer-gruppe. Alle par-
tier afvikles med 25 min. betænk-
ningstid. Ved uafgjort match i knock-
out grupperne findes en afgørelse i
et lynparti. – Præmier: Fire præmier
i begge K.O. grupper samt i øverste
schweizer-gruppe. – Garanteret 1.
præmie på 2.000 kr i øverste K.O.
gruppe og 1.000 kr i nederste K.O.
gruppe. – I ratinggruppe 3 og 4 går
100% af indskudet til præmier. –
Indskud: 125 kr . Betales før 1. runde.
– Tilmelding: Senest den 29. maj kl.



16.00, online på www.ask-skak.dk,
eller til Lars Johansen, tlf. 25 16 07
77, email: spurvevang@youmail.dk.
– Gode kantineforhold forefindes på
spillestedet. – Sponsor: Advokat-
firmaet Birger Hagstrøm, Frederiks-
berggade 2, 2., 1459 Kbh.K.

Husk også ...

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

OK og SuperBrugsen Cup 2014
25/4 - 27/4

...KOMMENDE TURNERINGER

Skakbladets Jule-quiz 2013, den
fjerde i rækken siden Jens Kristian-
sen og Jes West Knudsen reforme-
rede bladets julekonkurrence fra slut-
spilstudier til quiz, stillede store krav
til løserne.

Fantasi, specialviden, og utrættelig
kildegranskning bragte de mest durk-
drevne løsere imponerende tæt på de
maksimale 38 rigtige svar, og med
konstateringen af, at den ene af de
tre bøger, som udgjorde løsninger i
opgave 1, slet ikke fandtes, måtte vi
anerkende et enkelt sæt som fuld-
stændig korrekt.

Hvis bogen derimod fandtes,
havde konkurrentens sæt været fejl-
frit – men hvordan kan der være tvivl
om eksistenssen af en bog? Søger
man på Nettet, finder man både i auto-
ritative bibliotekskataloger og hos
bogforhandlere et værk af Erik Pe-
dersen og Mads Boe med titlen
‘Winning with the Caro-Kann’.
Bibliografiske data: udgivelsesåret
1997, forlag, sidetal, ISBN-nummer
oplyses, ja sågar lidt om indholdet
og om forfatterne.

Men når Net-boghandlerne dertil
oplyser, at de for tiden har 0 eksem-
plarer hjemme, er forklaringen den,
at bogen aldrig blev skrevet færdig
eller udgivet. Så jule-quiz'en har be-
vist, at der findes i hvert fald én
‘spøgelsesbog’ derude i cyberspace.

Kun én løser var skeptisk, og det
belønnes han for. Men også til lykke
til de øvrige dygtige vindere og lø-
sere med tak for deltagelsen fra re-
daktion og de to quiz-mastere.

Vinderne:

1. præmie, gavekort 500 kr.
Claes Løfgren, Randers

2. præmie, gavekort 250 kr.
Palle Henriksen, Birkerød

10 præmier, gavekort a 100 kr.
Jens Hartung Nielsen, København
Morten Fabrin, Viborg
Søren Korshøj Laursen, Århus
P.C. Pedersen, Silkeborg
Michael Madsen, Rudkøbing
Keld Sølvbjerg, Ballerup
Bent O. Kristensen, Århus
Palle Skov, København
Bent Sørensen, Nørresundby
Peter Munk Andersen, Thisted

Løsningerne:

Opgave 1:

A) Caro-Kann (1. e4 c6 2. d4 d5),
lidt nedsættende kaldt en ‘fat-
tigmandsåbning’, men faktisk hver-
ken enkel eller skrabet, hvis Sort er
klar til at spille på gevinst.

B) Klaus Berg: Trends in Classical
Caro-Kann, 1992.

C) Jacob Aagaard: Easy guide to
the Panov-Botvinnik Attack, 1998.

D) ... !
Foruden førnævnte spøgelsesbog
havde en del løsere foreslået Frank
Jensens ‘Spil Caro-Kann, den klas-
siske variant’ fra 1998, men udgi-
velsen fra Dansk Skaksalg var (pris-
værdigt nok) på dansk, og i quiz'en
efterlystes udgivelser på engelsk.

E) Vejle (Evans Chess Jubilee 1994),
Erik Pedersen (1958-2013) opnåede
sin første IM-norm og tog desuden
turneringssejren på bedre korrektion
end IM Jens Ove Fries Nielsen og
GM Milan Matulovic. Han vandt i
runderne 7, 8 og 9 som Sort og med
Caro-Kann over IM Jens Kristian-
sen, IM Jon Arnason og IM Jerzy
Pokojowczyk.

F) V. Ravi Kumar fik i 1981 på
Dansk Skakforlag udgivet et 48 si-
ders hæfte ‘The Caro-Kann defence:
Bronstein-Larsen variation; Tarta-
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Jule-quiz’en
Løsninger og vindere

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Tidskrift för Schack
(Finland) #3 og 6–10 1890
eller hel årgång 1890 og
extra-nr 1891.

Tidsskrift for Skak
#0 1894

Schackspelaren
årgång 1, 1932 (#1–12) samt
#1 och #5, 1933.

Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4
1959, #1 1960, #1 1961
#2-3/1968 och #5/1969

Arbejderskak
årgång 1 1931, #2 1932.

Se mine ønsker på:
http://www.chesslund.com/
detail.asp?id=181&n=
Calle-Erlandssons-want-list

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel.  +46 733 264 033
callerland@gmail.com

DM i påsken
12.-21. april i Rebild Bakker

Skak for enhver smag.

Se Skakbladet nr. 1, side 54-55.
Eller www.skak-dm.dk



kower-Korchnoi line’. Hæftet impo-
nerede ikke Skakbladets anmelder:
‘Sprogligt og teknisk miskmask’ lød
det bl.a. i vurderingen.

Opgave 2:

A) De unge danskere vandt europa-
mesterskabet i holdskak for skole-
skakspillere under 13 år.

B) Curt Hansen

C) Karsten Rasmussen

D) Finn Pedersen

E) Thomas Ochsner
(anes kun på billedet)

Opgave 3:

A) Carel van den Berg (Hvid),
Beverwijk 1959.

B) Maximilian Ujtelky (Sort), Kø-
benhavns Skakforenings Jubilæ-
umsturnering 1965.

C) Fridrik Olafsson (Hvid), Nor-
disk turnering i Oslo, 1955. Med
denne sejr i sidste runde opnåede
Bent Larsen omkamp, som han i et
brag af en match på Olafssons hjem-
mebane i Reykjavik vandt 4½-3½ –
igen efter sejr i sidste parti.
Samme stilling havde Bent Larsen –
men denne gang med hvid! – i 1959
mod Wolfgang Unzicker, som der-
for også er et korrekt svar

D) Kommentaren blev skrevet til dia-
gram C, Skakbladet 1956. Og selv
om ordene altså gjaldt partiet mod
Olafsson, er det jo et korrekt svar at
forbinde D) med C), også selv om
man til C) har svaret ‘Unzicker’.

E) Er Bent Larsens kommentar til
diagram A, skrevet i hans selvbio-
grafiske artikel: ‘Drømmen om at
blive verdensmester’ i Politikens
Skakspilleren II, 1967.

F) Citatet er fra Bent Larsens kom-
mentarer til diagram B, Skakbladet
1965.

Opgave 4:

A) Sune Berg Hansen [3 Hillerød]
1995

B) Davor Palo [5 Horsens] 2003

C) Jakob Vang Glud [2 Mallorca]
2007

D) Allan Stig Rasmussen [1 Taa-
strup] 2006

E) Mads Andersen [4 Brønshøj]
2012

F) Fælles for de fem kombinationer
er, at stedet er dér, hvor spilleren
opnåede sin første GM-norm.

Opgave 5:

A) I.E.W. Gemzøe (1896-1986), var
redaktør af Skakbladet 1927-31 og
vandt DM i 1928.

B) Bjørn Nielsen (1907-1949), var
redaktør af Skakbladet 1940-41 samt
1948-49 og vandt DM i 1941, 1942,
1944 og 1946.

C) Eigil Pedersen (1917-1994), var
redaktør af Skakbladet 1959-68 og
vandt DM i 1951, 1953 og 1961.

I opgaveteksten var det ikke præci-
seret, at vi mente ‘DM i nærskak’,
så vi har også accepteret løsningen
‘Axel Nielsen (1914-2004), var re-
daktør af Skakbladet 1954-59 og
vandt DM i korrespondanceskak i
alt 13 gange bl.a. i 1954.’

Opgave 6:

A) Poul Hage vandt DSU’s første
landsholdsklasse 1938. Han vandt
også DM året før, men da hed øver-
ste række Mesterklassen.

B) Festskift til Jens Enevoldsen
bragte i 1972 artikel og citat.

C) International Dommer var den
ærefulde titel, Jens Envoldsen ved
FIDE-kongressen i Leipzig 1960
som den den tredje dansker blev ud-
nævnt til (efter F.K. Villumsen og
I.K. Kristensen).

Opgave 7:

A) Bent Kølvig, danmarksmester
1962, og fast skribent ved Skak-
bladet.

B) Erik Pedersen (1941-1995). Den
stærke spiller fra Nørresundby og
Erritsø vandt i 1969 en 3-runders
turnering i Randers foran bl.a. den
senere GM og USA-mester Walter
Browne.

C) Jørgen Gustav Nielsen var med
til at spille Aalborg Skakforening op
i 1. division i 1963 – og igen 50 år
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senere i 2013 (se Skakbladet nr. 3.
2013, side 46).

Opgave 8:

A) 1. Dh5† Kg3 2. Dh4†!!, og nu
enten 2... Kxh4 3. Sf5† og løbermat,
eller 2... Lxh4 3. Sf5† Kh3 4. Lg2
mat!

B) Poul Rewitz, fra hans bog ‘Slut-
spilstudier og æstetik’, 1993.

Opgave 9:

A) 1... Kf4 2. La1 e4 3. Sb2 Ke5 4.
Sd3 mat! Per Grevlund komponere-
de denne elegante opgave, som blev
bragt første gang i Skakbladet nr. 2,
1972.

Opgave 10:

A) 1. Sc6 (truer 2. Dxe7 mat) 1...
Kd6 2. Se8† Kxc6 3. Dxb8 og 4.
Db5 mat. 1. .. dxc6 2. Sd5 (truer 3.
Dxe7mat) 2... cxd5 3. Dxd5† Kf6 4.
Df5 mat. 1... Sxc6 2. Dxd7† Ke5 3.
Df5† Kd6 4. Se8 mat mat.

B) Rudolf Heinrich Willmers (1821-
1878) vandt med denne opgave 1.
præmie i American Chess Congress
1857. Og blev dermed den første
dansker, der sejrede i en internatio-
nal kompositionsturnering.

K-skak

Computerfrit

Veteran DM 2013

Slutstilling: 1. Henning Larsen,
Aars, 5, 2. Erling Møller Niel-
sen, Karby, 4, 3-5. Erik Pon-
toppidan, Vejle, Poul Andersen,
Middelfart og Bent Skov, Høj-
slev, 2, 6, Niels Bertelsen, Brønd-
by, 0.

Peter Lindegaard

Links til international k-skak og
turneringsmuligheder via:

www. dsu.dk

+ Spil skak + K-skak
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Internet www.skaksalg.dk • E-mail skaksalg@skak.dk

Gode skakbøger ...

Polgar Deluxe skaksæt
Nyt på markedet! Super lækkert sæt
med skakbrikker og bræt.

1600 kr.

Jan Løfberg:
LARSEN – Bind 1, 1935-1965
Luksusudgaven til alle samlere og klubber.
Indbundet, garnhæftet, helbindsbog med
smudomslag, imiteret læder, læsebånd og topsnit.
1100 sider. Udkom i februar måned.

Introduktionspris de første to måneder: 799 kr.
Derefter vil den stige til normalprisen på 949 kr.

Michael Krasenkow
Finding Chess Jewels
Stormester og skaktræner Michal Krasenkow
præsenterer en skattekiste af træningsopgaver, en
‘samling af juveler’, han har samlet gennem
karrieren, designet til øge hjerneaktiviten hos alle
spillere. Løsningen til opgaverne er ofte skjult,
spektakulær og uventet. Pris: 175 Kr.

Vassilios Kotronias & Sotiris Logothetis
Carlsens Assault on the Throne
Carlsens Assault on the Throne giver et indblik i
Carlsens dramatiske rejse: fra at være en af otte
udfordrere i London kandidatturneringen med den
dramatiske afslutning i de sidste runder, og til hans
VM-triumf i Chennai. Pris: 225 Kr.

DGT 2010
Klubpris ved køb af 5 styk eller mere: 450 kr.

(Normalpris 500 kr.)

Dansk Skaksalg
vil være til stede ved DM
fra d. 17. til 21. april, og vi
glæder os til at byde nye

som gamle kunder
velkommen.


