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Forsiden:

Jakob Vang Glud bliver udnævnt til stormester

efter sejr i Sveins Minneturnering i Oslo, hvor

hans 7 point af 9 opfyldte kravet til GM-norm.

Med to tidligere GM-normer fra

XX Open Es Vermar 2007 på Mallorca og

Politiken Cup 2013 og et ratingtal over 2500

opfylder Jakob Vang Glud alle betingelser

og får stormestertitlen som den kun

trettende dansker nogen sinde.

Foto: Sigfred Haubro.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 76

Taktik

2. Sort trækker!
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God og dårlig løber!

5. Hvid trækker!
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Se diagonalen

8. Hvid trækker!
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Nemt vundet?

3. Sort trækker!
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Redde dronningen?

6. Sort trækker!
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Diagonalistisk!

9. Hvid trækker!
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Kan tårnet reddes?

1. Sort trækker!
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En truende fribonde!

4. Hvid trækker!
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Noget afgørende?

7. Hvid trækker!
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Syvende række.
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Korrektioner...

Ny landsholdsspiller: – I DM-
nyheden side 4-5 i Skakbladet nr. 3
blev det oplyst, at dansk-amerikane-
ren Kassa Korley er oprykket til
landsholdsklassen i kraft af sejren i
kandidatklassen 2014. Det burde
have fremgået, at deltagelse i påskens
landsholdsklasse er betinget af, at
spilleren ‘er registreret i FIDE som
repræsenterende en del af Rigsfæl-
lesskabet‘. Det var Korley ikke, da
han vandt kandidatklassen, men som
det fremgår af portrættet side 28, er
det hans hensigt at skifte FIDE-regi-
strering fra USA til Danmark før ud-
løb af tilmeldngsfristen til DM 2015.

1. division: – Grafikken side 27 i
Skakbladet nr. 3 viste Herning Skak-
forenings resultater i Skakligaens
første ti år. Men desværre med fejl,
for i de tre sæsoner 2009-2010,
2010-11 og 2011-12 opnåede Her-
ning sine placeringer  i 1. division
og ikke, som det fremgik af grafik-
ken, i 2. division. Vi undskylder og
forsøger med korrigeret grafik med
Herning Skakforenings resultater i
1. division:
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Skak i Danmark

Aldrig har turneringsaktiviteten i

Danmark været større end i 2014.

Skakbladet har i dette nummer samlet

forårets vigtigste danske turneringer,

de fleste med international deltagelse,

men også danmarksmesterskab samt

et enkelt inspirerende eksempel på de

koordinerede turneringer, som er helt

uundværlige for skakken som lands-

dækkende tilbud.

Skak i Danmark temaet omfatter

følgende turneringer i den rækkefølge,

de blev spillet:

Chess House GM 2014 side 5

Copenhagen GM 2014 side 8

DM i Rebild side 12

OK og SuperBrugsen Cup side 30

Sondex Cup side 32

Copenhagen Chess Challenge side 34

Glenco Chess side 38

Whitsun Grandmaster side 44

På internettet hos Chessbase.com kan man se statistikker over FIDE-lande-
nes turneringsaktivitet. Al statistik skal tages med et gran salt, men tallene er
meget smigrende for Danmark. Med 1619 Elo-aktive spillere er Danmark
trods sin lidenhed på 16. pladsen, og når det kommer til at arrangere Elo-
ratede alle-mod-alle grupper er Danmark verdensmester!

Se blot denne top-10:

Land 2010 2011 2012 2013

1 Danmark 71 139 155 187
2 Frankrig 102 79 165 141
3 Rusland 139 171 145 105
4 Spanien 86 81 77 82
5 Ungarn 84 97 95 76
6 Tyskland 67 70 56 62
7 Ukraine 74 58 52 56
8 Sverige 30 35 34 46
9 USA 33 44 53 41

10 Polen 46 40 37 35

Flest turneringer i Danmark

http://en.chessbase.com/post/

statistics-of-chess-players-and-events

Hvad angår åbne turneringer er
Danmark på 12. pladsen med
168 Elo-ratede schweizer-
grupper i 2013, og her fører
Frankrig med 703 grupper
foran Spanien med 512.

Stadig uden at registere rating
og spillestyrke er det helt
centrale tal for aktivitet naturlig-
vis antal ratede partier, og i
denne statistik er Danmark på
17. pladsen med 31.419 partier i
2013. Spanien topper med
189.945 partier foran Indien
med 182.640.

Anbefalinger til brug

af nyt reglement

Det ny reglement for skakspillet
trådte i kraft 1. juli, og forinden var
ændringerne lagt frem i Skakbladet
nr. 3. Ved præsentationen af den
ajourførte Skakhåndbog, som ind-
holder den officielle danske version
kom Dansk Skak Unions forret-
ningsudvalg med nogle væsentlige
anbefalinger til håndhævelsen af
reglementets bestemmelser vedr.
mobiltelefoner samt til dommerens
beføjelser. Mest vidtgående er, at
forretningsudvalget direkte fraråder
dommere at iværksætte visitation af
spillere, idet denne anses for stri-
dende mod dansk lov. Dommeren
bør, fastslår FU, som i alle andre
sager dømme og foretage sine vur-
deringer på grundlag af den infor-
mation, der foreligger, og de udsagn,
som spillerne afgiver. Endvidere
pointerer FU, at der kan gives mil-
dere straffe, og at arrangører bør give
klar information om praksis.
Reglement og anbefalinger:

Skak-OL i Tromsø

Optakten til skakolympiaden 1.-14.
august i Tromsø var præget af stri-
den mellem FIDE-præsidenten gen-
nem 19 år, Kirsan Iljumchinov og
dem, der støtter hans udfordrer ved
valget i Tromsø, eks-VM Garri
Kasparov, heriblandt Norge. Striden
kulminerede med et ultimatum fra
FIDE-præsidenten, men kort før ud-
løbet mandag den 21. juli kl. 11.00,
opfyldte de norske arrangører kra-
vet om at acceptere efteranmeldelse
af bl.a. det russiske kvindehold.

www. skak.dk



Chess House GM 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. GM Davor Palo, DEN 2550 � 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 6½

2. IM Jose Cuenca Jimenez, ESP 2481 0 � 1 1 0 ½ 1 1 1 1 6½

3. IM Rasmus Skytte, DEN 2416 ½ 0 � 0 1 ½ 1 1 1 1 6

4. IM Lawrence Trent, ENG 2424 ½ 0 1 � 1 ½ 0 1 0 1 5

5. GM Andrei Maksimenko, UKR 2548 ½ 1 0 0 � ½ ½ ½ 1 ½ 4½

6. IM Mads Andersen, DEN 2504 ½ ½ ½ ½ ½ � 1 0 ½ 0 4

7. IM Nicolai V. Pedersen, DEN 2390 ½ 0 0 1 ½ 0 � ½ ½ 1 4

8. GM Stellan Brynell, SWE 2470 0 0 0 0 ½ 1 ½ � 1 0 3

9. IM David Eggleston, ENG 2423 0 0 0 1 0 ½ ½ 0 � 1 3

10. IM Jens Ove Fries Nielsen, DEN 2416 0 0 0 0 ½ 1 0 1 0 � 2½

17.-25. februar i Aarhus, Kategori IX. Ratinggennemsnit 2462. GM-norm 6½ point.
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www. chesshouse.dk

Mere end ti år, fra sommeren 2003
til februar 2014, har Aarhus måttet
undvære en rigtig stormesterturne-
ring. Men nu fandt den foretag-
somme ledelse af byens skakkul-
turelle samlingssted, Foreningen
Chess House, at topskak-tørken
havde varet længe nok og samlede
derfor et felt, som både kunne for-
ventes at præstere underholdende

kampskak, og som havde passende
muligheder for at opnå GM-normer.
Det første kriterium levede alle ti
deltagere op til, mens Mads Ander-
sen og Nicolai V. Pedersen med hver
to GM-normer i FIDE’s protokoller
samt den spanske IM Jose Cuenca
Jimenez, som boede i byen og spil-
lede for Aarhus/Skolerne i Skak-
ligaen, hans klubkammerat Rasmus

Skytte, og endelig veteranen Jens
Ove Fries Nielsen med en 15-parti-
ers norm fra 1989, udgjorde grup-
pen ‘spillere med GM-muligheder’.

Med for ti år siden
Tre af deltagerne, blandt dem ra-
tingfavoritten, regerende danmarks-
mester Davor Palo, var også med i
feltet, da Aarhus Chess Summer i

4

Af Thorbjørn Rosenlund

Foto: Gert Medom

Stormestre

til Aarhus

Davor Palo – sikker

præstation gav delt sejr.

Chess House GM:
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... CHESS HOUSE GM 2014

Dansk Skak Unions 100-års jubi-
læumsår 2003 bød på stormester-
skak. De to andre var Rasmus Skytte
og Jens Ove Fries Nielsen.

Vilkårene i Chess House GM var
9 runder på 9 dage med betænk-
ningstiden som i divisionsturnerin-
gen: 90 minutter til 40 træk plus 30
minutter til resten med tillæg 30 se-
kunder pr. træk gennem hele partiet.
Dertil et Sofia-inspireret forbud mod
remistilbud de første 40 træk (und-
taget stillingsgentagelse og evig
skak).

Remiser var der i hvert fald ret få
af, i alt 15 ud af 45 partier med sidste
runde som den eneste med flere re-
miser end afgjorte partier. Mest
kompromisløs var Jose Cuenca
Jimenez, blandt vennerne i Aarhus/
Skolerne kaldet ‘Pepe’, med seks
gevinster, to tab og blot en enkelt
remis. Det rakte til både GM-norm,
som altså er hans første, og delt
turneringssejr med Davor Palo, som
havde nået sine 6½ point i mere klas-
sisk turneringsstil uden nederlag.

Storspil gav føring
Det var dog ingen af de to, som
skabte de første mange overskrifter.
Rasmus Skytte spillede helt forry-
gende, lagde ud med 4 af 4, ofrede i
5. runde tre bønder mod Davor Palo,
før det blev remis, og besejrede i 6.
runde Andrei Maksimenko i stor stil
(se partiet!). Kravet til GM-normen
var derefter et enkelt point i de tre
sidste runder, men om det var gum-
miarm, eller bare ‘at sådan er skak’,
er svært at afgøre, i hvert fald fulgte
to nederlag og en remis med det ær-
gerlige facit, at der manglede et halvt
point.

De følgende to partier har flere
fællestræk. Først og fremmest viser
de slagkraften i Rasmus Skyttes spil,
når det kører for ham, men desuden
afgøres begge partier af en hurtigt-
løbende sort a-bonde. Nimzowitsch
ville have nikket bifaldende: ‘Fri-
bondens ekspansionslyst!’

Rasmus Skytte
kommenterer:

Det var ti år siden, at vi sidst havde
GM-skak i Chess House (Aarhus).
Det var derfor med stor glæde, at vi
fik samlet et spændende felt, toppet
af GM Davor Palo. Jeg var startet
med 2 af 2 og skulle møde solide
GM Stellan Brynell. Tidligere har vi
spillet tre relativt korte remiser, men
i Chess House spillede vi efter So-
fia-reglerne (kun remis ved pat,
stillingsgentagelse, 50-træksreglen,
eller dommerens accept af stillingen
som remis) ...

GM Stellan Brynell
Sverige (2470)

IM Rasmus Skytte
Danmark (2416)

Tarrasch i forhånden / A46

1. d4 Sf6 2. Sf3

‘Nej tak, ingen Volga-gambit!’
2... c5!? 3. e3?!

Uambitiøst. 4. d5 eller 4. d4 er de
kritiske forsættelser.
3... g6 4. c4 Lg7 5. Sc3 0-0 6. Le2 cxd4

7. exd4 d5

Vi er kommet over i Tarrasch-for-
svaret i forhånden, bestemt ikke den
åbning, hvor Hvid har størst glæde
af sit mertempo.
8. 0-0 Sc6 9. Te1 Le6 10. c5 Se4 11.

Lf4 Lg4

Stillingen er helt lige, men Stellan
virkede usikker.
12. Sxe4?! dxe4 13. Se5 Lxe2 14. Dxe2

Dxd4 15. Dxe4 Dxb2 16. Tab1 Dxa2

17. Sxc6?

Efter dette er det tabt. Sidste chance
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var 17. Txb7, men Sort står klart
bedst. 17... bxc6 18. Dxe7
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18... a5!

Nogle gange er skak meget simpelt,
fribonden afgør.
19. Dd7 a4! 20. Dxc6 a3! 21. g3 Dc2

22. Tbc1 Df5 23. Ld6 Tfc8 24. Db5 a2

25. Df1 Dd5 26. Ta1 Lxa1 27. Txa1 Dd4

28. Kg2 Te8 29. h3 Db2 30. c6 Dc3 31.

Lf4 Dxc6† 32. Kh2 Dc2 33. Lh6 Te2 34.

Kg2 De4†d 35. Kg1 Te8 36. Kh2 Te1

0-1

GM Andrei Maksimenko
Ukraine (2548)

IM Rasmus Skytte
Danmark (2416)

Dronninggambit / D52

På dette tidspunkt havde jeg 4½ af 5,
og et parti der normalt ville virke
vanskeligt, vurderede jeg som helt
lige chancer.
1. Sf3

‘Nej tak, ingen Volga-gambit!’
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 d5 4. d4 c6 5.

Lg5 Sbd7 6. e3 Da5

Via engelsk er vi kommet over i

6 2014 /4/166

Rasmus Skytte

– havde kurs mod

sejr og GM-norm,

men manglede

et halvt point.
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Cambridge Springs, som havde et
tvivlsomt ry, indtil Carlsen begyndte
at spille det regelmæssigt.
7. cxd5!

Det skarpe! 7. Sd2 er en mere for-
sigtig mulighed. 7... Sxd5 exd5 gi-
ver en dronninggambit, hvor Sorts
dronning står forkert på a5.
8. Dd2

8. Tc1 er en anden spændende mu-
lighed som bl.a. Aronian og Gelfand
har foretrukket.
8... Lb4 9. Tc1 0-0!?

9... h6 fulgt af 10... c5 er måske
bedre.
10. a3 Lxc3 11. bxc3 Dxa3 12. e4 Se7

13. Ld3 e5 14. 0-0 Sg6 15. h4 h5

Desværre nødvendigt. Jeg havde kig-
get lidt på denne stilling nogle må-
neder inden partiet. Hvid har kom-
pensation, men hvis Sort får tid, bli-

ver merbonden (fribonden) en vig-
tig faktor.
16. Lb1 Dd6 17. Tfd1 Sf6 18. Db2?!

Maksimenko havde svært ved at
finde en plan og brugte meget tid.
18. Sxe5 er stadig kompensation. Nu
overtager Sort initiativet.
18... De7 19. Sh2
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19... a5!

Chess House blev etableret som
skakcafé i 1998, men allerede to
efter valgte initiativtagerne med
Klaus Berg og Jens Over Fries
Nielsen i spidsen at ovelade drif-
ten til en en forening. Ideen var
uændret, at Chess House i Århus
skulle være et tilbud for alle skak-
spillere, og at dens tilbud skulle
være supplement og ikke konkur-
rent til byens øvrige skakklubber.
Skakforeningen Chess House er
derfor ikke medlem af Dansk Skak
Union, men blandt foreningens
knap 120 medlemmer er langt de

Nogle gange er skak meget simpelt.
20. Sf1 a4! 21. Sg3 a3! 22. Dc2 De6

23. La2 Dg4 24. dxe5 Sh7 25. Le3 Sxe5

26. Ld4 Sg6 27. Lc5 Te8 28. Td4 Se5

Hvid er fortabt, da ‘angrebet’ er ble-
vet stoppet, og afbytninger gavner
Sort.
29. Ld6 Dxh4 30. Sf5 Lxf5 31. exf5 Df6

32. Db3 Sg5 33. Kf1 Dxf5 34. Dxb7 Sd3

35. opgivet.

Der truer jo både på c1 og f2.
0-1

5½ af 6 var noget af en drømmestart.
Kravet for en GM-norm var nu ét
point i tre partier. I 7. runde var alle
chancer der, men jeg blev skødesløs
og endte endda med at tabe. I 8. runde
tabte jeg mod en velspillede Jose
Cuenca.

Kravet inden 9. runde var derfor
en sejr med de hvide mod formsvage
Mads Andersen. Partiet forløb da
også planmæssigt, og Mads blev
udspillet på kryds og tværs. På et
tidspunkt vurderede computeren for-
delen til at udgøre ikke mindre end 7
bønder. Desværre blev jeg i 5. spil-
letime ramt af gummiarm/træthed og
endte med at dumme mig til remis.

Ingen norm denne gang, men tur-
neringen blev en stor succes med
meget god kampskak. Vi håber me-
get at gentage succesen i Chess
House til næste år.

fleste aktive i ca. 30 forskellige
DSU-klubber, mens de resterende
typisk er skoleskakspillere og for-
ældre.

Chess House samarbejder tæt
med både lokaler klubber og det
landsdækkende DSU, og med
Dansk Skak Unions juniorlands-
træner Mads Boe som formand for
Chess House er det indlysende at
bruge de gode lokaler på Katrine-
bjergvej 111 A, som Chess House
har haft siden 2010, til junior-
træning og arrangementer som
f.eks. matchen mellem seniorer og

juniorer. Lokalerne kan rumme op
til 48 spillere på én gang, svarende
til tre holdkampe, men så skal der
også holdes godt fast om kaffe-
kopperne.

Alle er velkomne til at besøge
Chess House. Vil man være med-
lem koster det 400 kr. om året for
voksne, 75 kr. for børn, og 125 kr.
for studerende.

Mere information om Chess
House, turneringer, osv.:
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Om Chess House:

www. chesshouse.dk

Jose Cuenca

Jimenez

– succes med

kompromisløst

spil: GM-norm.
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www. bsfskak.dk/

copenhagen_gm_2014/

Blot et par uger efter at have vundet
DM i holdskak og hjemført den im-
posante sølvbowle bød Brønshøj
Skakforening indenfor til stormester-
turnering i klublokalerne på Frede-
rikssundsvej.

Dansk Skak Union, Københavns
Skak Union samt Støtteforeningen
havde bidraget til budgettet i Copen-
hagen GM 2014, og med de ruti-
nerede stormestre Allan Stig Ras-
mussen, Danmark, og Vladimir Ge-
orgiev, Makedonien, foruden klub-
bens egen +50-senior Carsten Høi,
blev der skabt mulighed for nogle af
tidens mest lovende spillere til at
opnå GM-normer.

Fra den helt unge generation var
det Mads Andersen, Danmark, og
Rasmus Svane, Tyskland, og fra
gruppen af lidt mere etablerede
IM’ere med realistiske stormester-
ambitioner var det færingen Helgi
Dam Ziska og danske Nikolaj
Mikkelsen. Til GM-normen var kra-
vet 6½ point af 9, og for feltets to
spillere, som endnu ikke var ud-
nævnt til International Mester, dan-
skerne Jakob Aabling-Thomsen og
Igor Teplyi, var kravet 4½ point til
IM-normen.

Der var ikke lang tid, hverken ved
brætterne, hvor betænkningstiden
var 90 træk til hele partiet plus 30
sekunders tillæg fra træk 1, eller ved
computerne mellem runderne, for de
ni runder blev afviklet på fem dage
med start onsdag aften og den sidste
dobbeltrunde søndag. Et sådant pro-
gram understreger, at skak er sport,

men giver også deltagerne en intens
indlevelse i spillet med 4½ døgn uden
plads til tanker på meget andet end
skak.

Tre stormesterskalpe
Efter de tre første runder havde 16-
årige Rasmus Svane direkte kurs
mod turneringssejr og GM-norm.

Ikke bare havde han scoret tre fulde
point, men de slagne modstandere
var feltets tre stormestre, Carsten
Høi, Georgiev og Allan Stig Ras-
mussen. Men uden at det var en valgt
strategi gik han derefter ned i halv
fart og spillede de seks sidste partier
remis. Der var chancer for mere un-
dervejs, især i 6. runde, men til slut

Copenhagen GM 2014:

Af Thorbjørn Rosenlund

Rasmus Svane – 16 år og

tæt på stormesterstyrke.

Foto: Sigfred Haubro

Over grænser

Der var flot skak i Brønshøj,

sprudlende talent, sejr til 16-årig

og dansk IM-norm.
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Rasmus Svane

kommenterer:

GM Vladimir Georgiev
Makedonien (2553)

IM Rasmus Svane
Tysland (2477)

Grünfeldindisk / D80

Efter jeg havde vundet et tårnslut-
spil heldigt mod Allan Stig Rasmus-
sen i 2. runde, kunne jeg nu forhøje
min score til 3 point ud af 3 med
dette parti og komme på GM-norm-
kurs. Men jeg kan alligevel ikke være
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Copenhagen GM 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. IM Rasmus Svane, GER 2477 � ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 6

2. IM Helgi Dam Ziska. FAI 2484 ½ � 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 5½

3. GM Allan Stig Rasmussen, DEN 2487 0 0 � 1 ½ 1 1 ½ 0 1 5

4. FM Jakob Aabling-Thomsen, DEN 2365 ½ ½ 0 � 1 0 ½ ½ 1 ½ 4½

5. GM Vladimir Georgiev, MKD 2553 0 ½ ½ 0 � ½ ½ ½ ½ 1 4

6. IM Nikolaj Mikkelsen, DEN 2423 ½ ½ 0 1 ½ � 0 ½ ½ ½ 4

7. GM Carsten Høi, DEN 2396 0 ½ 0 ½ ½ 1 � 1 ½ 0 4

8. IM Mads Andersen, DEN 2497 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 � 1 ½ 4

9. IM Michael Richter, GER 2470 ½ 1 1 0 ½ ½ ½ 0 � 0 4

10. FM Igor Teplyi, DEN 2395 ½ 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 � 4

26.-30. marts i København, Kategori IX. Ratinggns. 2455. GM-norm 6½ point. IM-norm 4½ point.

manglede et halvt point, og GM-
norm blev det ikke til denne gang.

Af de øvrige kandidater var kun
Helgi Dam Ziska i nærheden, men
efter 7 runder var kravet, at han
skulle vinde begge sine sidste par-
tier for at nå 6½ point, og da det i
8. runde blev en korrekt 30-træks
remis med Rasmus Svane, rakte
energien ikke til at spille mere end ni
træk mod Nikolaj Mikkelsen i sid-
ste runde. Havde han forudset, at
Rasmus Svanes parti blev så drama-
tisk, før også dette sluttede remis,
ville han nok have spillet for tur-
neringssejren.

Mens Rasmus Svane altså måtte
spille efter det hele point, behøvede
hans modstander, Brønshøj Skak-
forenings Jakob Aabling-Thomsen,
kun et halvt for at nå IM-normens
4½ og med den endda komme tæt på
titlen efter normer i Pula Open og
Glenco Chess 2013. Alligevel gik
han som vanligt aggressivt til værks,
ofrede en kvalitet og afslog endda
remis undervejs.

Ligesom Ziska var Allan Stig Ras-
mussen kun et halvt point efter Ras-
mus Svane før slutrunden, men
modsat færingen satsede han alt mod
Michael Richter – og tabte. Og der-
med beholdt Rasmus Svane altså den
udelte førsteplads efter en af karrier-
ens bedste præstationer.

Dansk... og tysk
Rasmus Svane var endnu ikke fyldt
17 år, da han tog sejren i Copenhagen
GM 2014. Han repræsenterer Tysk-
land, men er dansk statsborger, har
danske forældre og taler dansk i hjem-
met i Lübeck.

Hans første møde med skak var et
computerspil fra danske Lego, da
han var 4 år, men fra han som 8-årig
blev meldt ind Lübecker Schach-
verein har læring og træning været i
gode tyske hænder. Først hos IM
Sergey Salov, senere hos FM Wolf-
gang Pajeken samt topnavne som
GM Jan Gustafsson og GM Kar-
sten Müller. Som led i systematisk
talentudvikling er han i en træning-
gruppe med Matthias Blübaum,
Dennis Wagner, Alexander Don-
chenko, Filiz Osmanodja og Hanna
Marie Klek.

Der har dog også været træning i
Danmark, bl.a. en weekend hos GM
Peter Heine Nielsen sammen med
Mads Andersen, som han også ofte
rejser sammen med til turneringer,
og gode skak-diskussioner med GM
Sune Berg Hansen, som han spiller
på Bundesliga-hold med i Hamburg.

På FIDE’s verdensrangliste ran-
gerer Rasmus Svane som nr. 11
blandt spillerne under 18 år. Alle-
rede i 2007, som 10-årig, havde han
styrke som en dansk mesterspiller.

I 2008 blev han nr. 10 ved europa-
mesterskabet under 12 år, året efter
tysk mester under 14 år, og 2011 nr.
9 ved VM under 14 år. 2012 sco-
rede han så de to sidste IM-normer,
den ene i Politiken Cup, og blev ud-
nævnt til IM i 2013, hvor han også
tog delt 2. plads ved det tyske mester-
skab for voksne.

Han har ingen masterplan for
skakken, bortset fra ønsket om lære,
blive stærkere og helst også opnå
stormestertitlen. Endnu to år skal
skolen passes (men ofte med fri til
at spille turnering!), så længere end
til de næste turneringer, Politiken
Cup, og Oslo Chess International i
september sammen med Mads An-
dersen, er der ikke skrevet skak på
skema og i kalender.
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utilfreds med de seks remiser, jeg
fik i de sidste seks runder af turne-
ringen, da jeg ikke havde fortjent
mere end det, tværtimod.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Lg5

Jeg havde set, at Georgiev spiller
sådan, men kiggede også på andre
varianter, da det var første gang i
årevis, jeg spillede Grünfeld.
4... Lg7

Et interessant bondeoffer.
5. Lxf6 Lxf6 6. cxd5
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6... c6

6... c5 er en vildere mulighed.
7. dxc6

Det anses ikke som et forsøg på at
spille på fordel. Hovedvarianterne er
e4 eller Tc1.
7... Lxd4 8. cxb7 Lxb7 9. e3 Lxc3† 10.

bxc3 Da5 11. Tb1

Opgiver allerede merbonden. Men

det er risikabelt at holde på den, da
Hvid er langt bagud i sin udvikling.
11... Dxc3† 12. Dd2 Dxd2† 13. Kxd2

Ld5 14. Lb5† Kf8 15. Sf3 Kg7 16. Thc1

Lxa2 17. Ta1 Ld5 18. Tc7

Begge sider har spillet naturlige træk,
og det kunne se ud til, at Hvid har
lidt initiativ. Men jeg kan bare ofre
min e-bonde og i stedet for beholde
a-bonden, som kan blive farlig.
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18... a6 19. La4 a5

19... Kf6 var også muligt. Men jeg
havde set partistillingen et par træk
senere og kunne godt lide den.
20. Txe7 Td8 21. Ke2 Sa6 22. Sd4 Kf6

23. Td7 Txd7 24. Lxd7 Sc5 25. Lc6 Lxc6

26. Sxc6 a4

Sort står bedst, og jeg begyndte at
blive optimistisk. Det er ikke nemt
at se, hvordan Hvid skal forsvare sig,
og de sorte træk spiller sig selv.
27. Sd4 Ke5 28. Tc1 Kd5 29. Sb5 Ta5

IM Rasmus Svane
Tyskland (2477)

IM Michael Richter
Tyskland (2470)

Modtaget dronninggambit / D20

I dette parti kom jeg tættest på at score
det fulde point, jeg stadig havde brug
for at kunne score en GM-norm.
Men jeg kunne ikke bryde min
remisserie på seks partier i træk.
1. d4 d5 2. c4 dxc4

Allerede en overraskelse. Jeg var
forberedt på slavisk.
3. e4

Jeg bestemte mig rimeligt hurtigt for
at spille principielt, da jeg havde kig-
get lidt på denne variant før tur-
neringen. Desværre kunne jeg ikke
huske særlig meget teori, men han
spillede heldigvis hovedvarianten,
som jeg godt kunne huske.
3... e5 4. Sf3 exd4 5. Lxc4 Sc6 6. 0-0

Le6 7. Lb5 Lc5 8. b4 Lb6 9. a4 a6 10.

Lxc6† bxc6 11. a5 La7 12. Lb2 Sf6 13.
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30. Td1†?

Hvid skulle holde den sorte konge
væk fra fribonden. Efter 30. Sa3
kunne jeg ikke lige se, hvordan jeg
skulle kunne forbedre min stilling.
30... Kc4 31. Sd6† Kb3

Nu er a-bonden for farlig.
32. Sb7?!

Efter han går ind i tårnslutspillet er
der ingen chancer længere. Men det
er svært at anbefale noget andet.
32... Sxb7 33. Tb1† Kc4 34. Txb7 a3

35. Tc7† Kb4 36. Tb7† Ka4

Efter at a-bonden startede med at rulle,
brød Hvids stilling overraskende
hurtigt sammen.
0-1

SK
AK

HISTORIE M
ED

Skakbladet

Tel. 33 – 14 62 91
Box 38, 3500 Værløse

www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

SKAKHUSET

Formanden for DSU opfordrede her i bladet: ‘Bevar vores skakhistorie’.

Siden 1904 har Skakbladet været en enestående kilde om alle

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!
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Dette træk taber, men jeg kunne ikke
udnytte det i partiet, fordi jeg overså
hans forsvar.
26. b5?!

26. Txe6 fxe6 27. b5 var mere præ-
cist, da Sort nu ikke har muligheden
for bare at ofre en kvalitet, som han
havde i partiet. Den ekstra mulighed
27... Sd7 giver nok et vundet slut-
spil efter 28. bxa6 Ta7 29. Sxa7 Sxc5
30. Sc6 Sxa6 31. h4!
26... Txb5 27. Txb5 axb5?!

Sort skulle have taget springeren på
c6 og håbet på at få en halv.
28. Txe6 fxe6
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29. Se5?

Det havde jeg beregnet, og jeg kunne
ikke se Sorts simple forsvar. 29. a6
Sd7 30. Ke3 vinder bare, for kon-
gen løber ind på c5, og Sort har intet
modspil.
29... c5 30. a6 Se8

Aha, springeren kan jo komme til
c7! Nu startede jeg allerede med at
søge efter et remis, for Sorts for-
bundne fribønder kan gøre én ret

bange. Men jeg overvurderede hans
stilling. Det er stadigvæk mig, der
kan spille på gevinst.
31. Sxg6† Kg7?

Nu står han til tab igen. Nødvendigt
var 31... Kf7, hvorefter e6 er dæk-
ket.
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32. Se5?

Jeg udnytter heller ikke min anden
chance. 32. a7 Sc7 33. Sf4 Kf7 vin-
der for Hvid efter 34. h4. Sorts bøn-
der er ikke så farlige, som de ser ud.
34... b4 35. Ke2 b3 36. Kd2 c4 37.
Kc1 sorts bønder er blevet stoppet,
og hvids bønder kan løbe.
32... Sc7 33. a7 b4 34. Ke2 b3 35. Kd2

c4 36. g4 hxg4 37. fxg4 Kf6 38. Sd7†

Kg5 39. Sc5

Nu er det remis, jeg tager bonden på
e6, og senere på b3.
39... c3†

Nu er der i hvert fald intet at disku-
tere.
40. Kxc3 Sb5† 41. Kxb3 Sxa7 42.

Sxe6† Kxg4 43. Sc7 Kh3 44. Sxd5 Kxh2

½-½

Lxd4 Sxe4 14. Lxa7 Dxd1 15. Txd1

Txa7

Det er alt sammen kendt teori hertil.
Jeg ved ikke, om min modstander
også kendte varianten, i hvert fald
havde han ikke meget mere end 15
minutter tilbage efter de næste par
træk mod mine knap 90 minutter. Og
vi spillede jo uden ekstra tid efter
40. træk, så han startede med at for-
høje tempoet.
16. Sd4 Ld5 17. f3 Sf6

17... Sd6 er også muligt, men min
modstander ville gerne rokere. Efter
18. Sc3 Tb7 19. Tab1 Ke7 20. Sa4
kontrollerer Hvid også stillingen her.
18. Sc3 0-0 19. Sxd5

Computeren kan godt lide 19. b5,
men jeg tror ikke på, at hvid kan vinde
tårnslutspillet efter 19... axb5 20.
Sxd5 Sxd5 21. Sxc6 Ta6 22. Txd5
Txc6.
19... cxd5 20. Sc6 Tb7

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

Sort har en bonde mere, men Hvid
dominerer stillingen, da Sorts tårn
er fanget på b7, og han ikke kan for-
drive den stærke springer fra c6.
21. Tac1

Endnu stærkere var måske 21. Te1,
da det også tager e-linien, som jeg
prøver at besætte i de næste træk.
21... h5

Han vil gerne invitere mig til Se7†,
hvorefter tårnslutspillet burde være
remis.
22. Tc5

22. Se7† Kh7 23. Sxd5 Sxd5 24.
Txd5 Txb4 25. Txh5† Kg6 26. Td5,
men nemt er det ikke engang her.
22... Te8 23. Kf2 Kf8 24. Td3 g6 25. Te3

Te6?
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Jakob Aabling-

Thomsen har

fået det

officielle bevis

på IM-normen

overrakt af

turneringsleder

Thomas

Larsen.



DM Rebild 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark 2498 � 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 7

2. GM Sune Berg Hansen, Helsingør 2576 0 � ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 6

3. IM Jakob Vang Glud, Philidor 2516 ½ ½ � ½ ½ 0 1 ½ 1 1 5½

4. GM Jacob Aagaard, Philidor 2519 0 ½ ½ � 1 ½ 1 ½ 1 ½ 5½

5. GM Lars Schandorff, Hillerød 2522 0 ½ ½ 0 � 1 1 ½ ½ ½ 4½

6. IM Rasmus Skytte, Århus/Skolerne 2430 ½ 0 1 ½ 0 � ½ 1 ½ ½ 4½

7. IM Mads Andersen, Skanderborg 2471 ½ 0 0 0 0 ½ � 1 ½ 1 3½

8. IM Mikkel Antonsen, Næstved 2450 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 � 1 ½ 3½

9. IM Simon Bekker-Jensen, Philidor 2447 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 � 1 3

10. FM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj 2354 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 � 2

12.-21. april i Rebild Bakker. Kategori X. Ratinggennemsnit 2478.
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Allan Stig Rasmussen. Sune Berg Hansen. Jakob Vang Glud. Jacob Aagaard. Lars Schandorff.

Stærkt DM-felt i Re

DM 2014: Allan Stig Rasmussen danmarksmester

DM 2014 på Hotel Comwell Sport i
de naturskønne Rebild Bakker var
meget tæt på at være det stærkeste
felt, som realistisk kunne mønstres.
Fraregnet de mange udlændinge,
som har føjet sig til den danske
styrkeliste, men som ikke er spille-
berettiget i landsholdsklassen ved
DM, fordi de ikke er registreret i

FIDE som repræsenterende en del
af Rigsfællesskabet, savnedes af
aktive topnavne kun danmarksme-
steren fra 2013, GM Davor Palo.
GM Peter Heine Nielsen har ikke
spillet DM siden han vandt sin femte
titel tilbage i 2008, og han stod i be-
greb med at flytte til Litauen. GM
Curt Hansen vandt den seneste af

sine seks DM-titler i 2000 og har
ikke spillet turneringsskak siden
2007. GM Lars Bo Hansen var me-
ster i 1993 og 1997, men aktiv helt
frem til 2012. Både han og Curt
Hansen er stadig ratet højere end
årets DM-deltagere, men havde
næppe ændret den vurdering, der
gjorde den seksdobbelte danmarks-

Af Thorbjørn Rosenlund

Skak på scenen og alle pladser i Store Auditorium
på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker.
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Rasmus Skytte. Mads Andersen. Mikkel Antonsen. Simon Bekker-Jensen. Jakob Aaabling-Thomsen.

Fotos: Sigfred Haubro.

ebild

www. skak-dm.dk/

r for tredje gang

mester, GM Sune Berg Hansen, til
favorit i kampen om DM 2014.

Erfarne stormestre
Sune Berg Hansen debuterede ved
DM helt tilbage i 1996 og har målt
over denne årrække været klassens
mest vindende spiller med første
DM-titel i 2002, derpå tre i træk i

årene 2005-07, igen i 2009 og det
seneste mesterskab i 2012.

Efter rating var den ny lands-
træner, GM Lars Schandorff, see-
det næsthøjest, men siden DM-tit-
len i 1988, i hans trejde lands-
holdsklasse, er det trods en impone-
rende og næsten ubrudt deltagelse
med solide placeringer og bl.a. tre

Foto: Thomas Vestergård.
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Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Inden jeg begynder at fortælle om
partierne, vil jeg gerne rette en me-
get stor tak til både Aalborg Skak-
forening og Skørping Skakklub, for
at have arrangeret et så utrolig flot
stævne, hvor der syntes at være
tænkt på alt og styr på det hele! Det
dér med at tage på stadion i det nord-
jyske er vist slet ikke så tosset
endda...

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2498)

Mikkel Antonsen
Næstved (2450)

Dronninggambit / D31

1. c4 e6 2. Sc3!?

Inviterer til afslået dronninggambit,
hvilket jeg faktisk ikke har spillet før.
Mikkel har til gengæld stor erfaring
med det, med begge farver – og nå-
ede forresten sågar at møde samme
trækfølge to gange mere senere i tur-
neringen.
2... d5 3. d4 Lb4

Lidt overraskende afviger Mikkel
ikke fra sit seneste valg.
4. cxd5 exd5 5. Lf4 Se7

Jeg havde bl.a. fokuseret mere på
det populære 5... c5 6. e3 c4!? samt
5... Sf6, der er det mest spillede.
6. e3 Lf5 7. Da4†!?

En idé jeg kendte fra Sf6-varianterne.
Sort er nu nødt til at placere en hyp
foran sin c-bonde.
7... Sbc6 8. Sf3 0-0 9. Le2 Ld6 10. Lxd6

Dxd6
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11. Tc1!

Mere præcist end 11. 0-0, da Sort

gerne vil omgruppere Sc6 til e6, hvor-
efter han vil have en harmonisk stil-
ling.
11... a6

En lille svækkelse! 11... Sd8 var dog
ikke godt: 12. Sb5 Db6 13. Da3!
(men endelig ikke 13. Sxc7?? Tc8).
12. 0-0 Sg6

På trods af a6, er 12... Sd8 13. Sb5
Db6 14. Da3! stadig et problem for
Sort.
13. Tfd1

Lurer på at spille Se5.
13... Tad8?!

Ekstra dækning på d5, men ud over
at tårnet måske slet ikke bør stå på
d8, står det nu også i vejen for nævnte
springermanøvre. Som 12... Sg6
indikerede, havde Mikkel dog en
anden plan.
14. a3

Hvids plan er et klassisk minoritet-
sangreb med b4, Db3, a4 osv. Der-
for er teksttrækket lidt et tempotab,
men jeg så ikke nogen vej uden om
det, da Sort har flest andre forbed-
ringstræk.
14... Sce7
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15. Db3!

Udnytter at Sort har spillet Tad8, og
er klart bedre end 15. b4 c6 16. Db3
b5! 17. a4 Sc8, hvorefter sort når til
c4 med hesten, via b6 eller d6, mens
Hvid slet ikke når at bryde med e4.
15... Lc8

15... Tb8 er en mulig forbedring.
16. Sa4 c6

Nu ses det tydeligt, hvorfor Sorts a6
var en svækkelse. 16... b6 holder
springeren væk fra c5, men svækker
Sorts struktur permanent, og særlig

17. Db4 ville efterlade Sort med ri-
geligt af bekymringer.
17. Db6?!

Min oprindelige plan var 17. Sc5,
men jeg tænkte, at min dronning vil
være irriterende for Sort på b6. Des-
værre tillader teksttrækket Sort et
bedre setup end efter 17. Sc5 Dc7
18. Ld3.
17... Sf5! 18. Sc5 De7 19. Te1

Et udmærket sikringstræk, der dæk-
ker e2 og indirekte e3, samt indikerer
ideer med e4.
19... Sd6

Som man typisk ser med sådan en
struktur, er springeren så at sige ble-
vet til en blæksprutte, efter at have
ramt det lækre d6-felt.
20. a4 Tfe8 21. Sd2 Dg5 22. Lf1
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Både Hvid og Sort har stadig klare
planer, henholdsvis minoritets- og
kongeangreb, men der er en markant
sværhedsforskel i udførelsen: At
spille b4-b5 er lige til, mens det kræ-
ver noget mere overvejelse at foreslå
en lovende angrebsplan for Sort. Til
gengæld er konsekvenserne tilsva-
rende forskellige, i hvert fald på den
korte bane: Sort risikerer en dårlig
struktur, Hvid at blive sat mat.
Ikke desto mindre sker der næsten
det modsatte i partiet, eftersom Hvid
dummer sig lidt på dronningfløjen,
mens Sort ryger i et kongeangreb!
Det er ofte nemmere at forklare skak,
end det er at spille det godt...
22... Sh4 23. g3 Shf5

Lurer på Sxd4.
24. Sf3 De7 25. b4

Hvert femte træk får jeg lov til at
fortsætte med min plan. Men den er
stadig farlig, så Sort må handle.
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1. runde:

0 Simon Bekker-Jensen i alt 0 – 1 Jacob Aagaard i alt 1
1 Mads Andersen i alt 1 – 0 Jakob Aabling-Thomsen i alt 0
1 Lars Schandorff i alt 1 – 0 Rasmus Skytte i alt 0
1 Allan Stig Rasmussen i alt 1 – 0 Mikkel Antonsen i alt 0
½ Sune Berg Hansen i alt ½ – ½ Jakob Vang Glud i alt ½

25... h5 26. h4
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Måske en unødig svækkelse, måske
et positionelt godt træk. Selv nu er
jeg i tvivl.
26... Sh6?!

For langsomt. 26... f6 svækker ge-
valdigt, men burde være en bedre
praktisk chance, da 27. b5?! cxb5
28. axb5 Sxb5 29. Lxb5 Td6 30.
Da5 b6 er lige (og for mennesker:
uklart).
27. b5

Endelig!
27... axb5

Nu fejler 27... cxb5 28. axb5 Sxb5
29. Lxb5 Td6? pga. 30. Dxd6 (var
ikke muligt, mens Sh6 stod på f5)
30... Dxd6 31. Lxe8 og vinder.
28. axb5 cxb5 29. Sd3!?

Feltet f4 skriger på en krikke. Alli-
gevel var 29. Lxb5 mere simpelt og
givetvis bedre.
29... Sg4 30. Sf4

Positionelt er Sorts stilling en ruin.
Men der er stadig mange brikker på
brættet.
30... Se4 31. Lxb5?

31. Tc7! var det gode træk, selv om
det leder til ukontrollerbart rod.
31... Tf8 32. Tc2

Klassisk nok opdagede jeg straks
efter udførelsen, at Sort nu havde en
interessant mulighed.
32... Lf5

Sort misser sin chance. 32... Db4
33. Sd3 (33. Ta1?, med planen Da5,
er noget skidt efter 33... Db3, selv
om det stadig er kompliceret for os
dødelige) 33... Td6! var, hvad jeg
lidt for sent fik øje på. Efter det no-
genlunde forcerede 34. Sxb4 Txb6

1. runde lovede godt for både skak-
lig kvalitet og underholdning. Sune
Berg Hansen spillede forsigtigt og
gav efter 23 træk Jakob Vang Glud

remis, mens de øvrige stormestre
vandt overbevisende. Allan Stig Ras-
mussen og Jacob Aagaard kommen-
terer deres gevinster i partisektionen.

andenpladser ikke blevet til flere
mesterskaber til den 49-årige stor-
mester, så hos Danske Spil måtte han
dele odds 6,00 med GM Jacob
Aagaard og IM Jakob Vang Glud,
et godt stykke efter Sune Berg Han-
sens odds 2,50.

GM Jacob Aagaard blev skotsk
mester i 2012 (og britisk mester
2007), men er nu atter registreret i
FIDE via Dansk Skak Union. Han
debuterede i landsholdsklassen helt
tilbage i 1993 efter at have vundet
kandidatklassen, men man skal frem
til 2005 for at igen at finde ham på
startlisten. Det var det sidste af de to
år, der blev eksperimenteret med
knockout-systemet, og Jacob Aa-
gaard blev i kvartfinalen slået af Curt
Hansen, som i en dramatisk finale-
match tabte til Sune Berg Hansen.
Jacob Aagaard spiller sublimt i sine
bedste partier, men har ved DM sav-
net stabiliteten og aldrig vundet tit-
len.

Næsten lige så stor tiltro var der
til GM Allan Stig Rasmussen og IM
Mads Andersen, men vurderet alene
på DM-turneringen gav odds ikke
et retvisende billede af Allan Stig
Rasmussens chancer i forhold til
Sune Berg Hansen. Med to DM-tit-
ler siden 2010 mod kun én til Sune
Berg Hansen i samme periode og
bedste indbyrdes placering sidste år
måtte Allan Stig Rasmussen anses
for at have gode chancer.

Satte man pengene på en af feltets
øvrige fire spillere, måtte man be-
lave sig på, at de var tabt – eller på
den helt store gevinst. IM Mikkel
Djernæs Antonsen har en delt an-
denplads i 2011 som sit hidtil bedste

resultat. Han havde en enkelt DM-
start som 21-årig i 1995, men vendte
efter tolv års pause tilbage på et hø-
jere niveau og har deltaget hvert år
siden.

IM Simon Bekker-Jensen og IM
Rasmus Skytte havde hver tre DM-
starter før 2014, med debut i hhv. i
2005 og 2004. Oprykkeren Jakob
Aabling-Thomsen, som i øvrigt
blev nr. 22 blandt de 34 deltagere i
schweizer-landsholdsklassen 2009
og derfor ikke var rigtig debutant i
år, sluttede trods berettiget ry som
dristig angrebsspiller feltet af med
odds 100.

Lodtrækningen blev foretaget tors-
dag den 3. april, hvorefter spillerne
havde ni dage derhjemme til deres
intense åbningsforberedelser, før de
skulle på scenen i hotellets Store
Auditorium og tage plads ved de elek-
troniske brætter.
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Sune Berg Hansen
– favorit i rating og hos bookmakerne.
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Jacob Aagaard
kommenterer:

Simon Bekker Jensen
Philidor (2447)

Jacob Aagaard
Philidor (2519)

Dronninggambit / D36

Efter 5. runde foreslog Sune, at jeg
skulle have en tatovering med ordet
‘Dronninggambit’ i et hjerte. Med
tre gevinster med sort var dette klas-
siske overraskelsesvåben lige sågodt
som Tarrasch var det i 2011. Des-
værre vandt jeg ikke med hvid i 6.
runde mod Rasmus Skytte. Og da
Allan Stig Rasmussen fuldstændig
udspillede mig i 7. runde var det
klart, at jeg nok aldrig bliver dan-
marksmester. Til gengæld holdt dette
års turnering tidligere års høje stan-
dard og var en vidunderlig oplevelse
for mig og to hundrede andre skak-
spillere.
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5

exd5 5. Lg5 c6
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6. Dc2

Dette er ifølge min sekundant under
turneringen (Nikolaos Ntirlis – træ-
ner for landsholdet ved OL 2012 og
2014) en ‘kendt’ fejl. Om det er en
fejl er uklart, men kendt er det ikke.
Ingen af de top-100 spillere, jeg talte
med, kendte den idé, jeg spillede i
partiet. Hvis man glemmer objekti-
viteten er det selvfølgelig rart at finde
et hul i sin modstanders åbnings-
repertoire gennem de sidste 25 år.
Lars Schandorff spillede det mere
almindelige 6. e3 mod mig i 5. runde.
Her prøvede jeg en off-beat variant
med 6... Db6!?, som ikke helt duer
pga. 7. Dd2! Men Lars spillede 7.

35. Sxd5 Txb5 36. Se7† Kh7 37.
Sxc8 Sgxf2 er slutspillet omtrent lige.
33. Ld3!

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

Naturligt, og forhindrer Db4-bindin-
gen, men kræver at der er et godt
svar mod Sorts næste træk:
33... Sxg3?

Virker ikke, men Sorts stilling var
alligevel ved at være trøstesløs.
34. Tc7

34. fxg3? Lxd3 35. Sxd3 De4 var
sorts taktiske pointe. Selv om det ikke
er nogen katastrofe at have mistet
f2-bonden denne gang, er det trods
alt heller ikke ligefrem hensigts-
mæssigt.
34... Da3 35. Lxf5 Sxf5 36. Txf7!

Relativt nemt at se når man har stil-
lingen, men det skulle findes før 33.
Ld3, på kort tid, så jeg er ganske
tilfreds med at det lykkedes.
36... Sd6

36... Kxf7?? 37. De6 mat! er den
onde pointe.
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37. Txf8†

Jeg brugte faktisk en smule tid på at
overveje alternativer, men var dog
ikke tæt på at finde det knusende 37.
Sxh5!! Kxf7 (37... Sxf7 38. Dg6 og

mat; 37... Txf7 38. Dxd8† Tf8 39.
Dd7 Tf7 40. Dxg4 er også nemt) 38.
Dc7† Ke6 39. Sxg7† Kf6 40. Sh5†
Ke6 41. Sg5† Kf5 42. Dh7 mat! Det
kunne ellers have været en lækker
afslutning! Teksttrækket fejler dog
ikke ligefrem noget.
37... Txf8 38. Sg5

Påpeger at Hvid stadig har angreb.
38... Da6 39. Db3!

Sorts konge står klart mere usikkert
end Hvids, så ingen grund til at gå
efter et ikke-trivielt vundet slutspil.
Trækket fremprovokerer en depla-
cering af Sorts dronning.
39... Dc4

39... Sc4 40. Db1 er ingen forbed-
ring.
40. Db1 Sf5
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41. Sfe6 opgivet.

Materielt er stillingen stadig lige,
men truslerne er overvældende, så
Sort valgte at strække våben. F.eks.
taber 41... Tf6 pga. 42. Tc1 fulgt af
en dødelig skak på c8.
1-0

En rigtig dejlig start på turneringen,
dels selvfølgelig pga. sejren, men
også fordi den kom i hus efter at have
spillet et generelt rigtig fint parti, og
endda med et rimelig acceptabelt tids-
forbrug hele vejen. Det løftede min
tro på turneringssejr markant.
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DM Rebild 2014

... havde i alt 194 deltagere fordelt i
10 grupper. Deltagerantalet ved DM
synes således have at konsolideret
sig på knap 200 siden mesterskabet i
2004 flyttede fra skoler til hotel.
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Dc2. Efter 7... Se4 8. Lf4 Sa6 9. f3
Sd6 10. a3 Lf5 11. Dd2 Le7 12. b4
Dd8 missede Lars chancen for at
holde stillingen i balance med 13.
Lxa6! bxa6 14. Lxd6 hvor der ikke
kommer nogen grim springer til c4.
Lars indså ikke at a6-a5 kan besva-
res med b4-b5. I stedet spillede han
13. Sa4 Sc7 14. Kf2 0-0 15. g3 Scb5
16. Sc5 b6 17. Lxd6 Sxd6 18. Sb3
Te8 og stod helt forfærdeligt. Jeg
fortsatte ikke optimalt, men der var
så mange problemer for Hvid at løse,
at jeg stadig stod bedst, da Lars tabte
på tid i træk 32.
6... h6 7. Lh4 Le6 8. e3 Sbd7 9. Ld3 g5

10. Lg3 Sh5

Dette er ‘gendrivelsen’, der blot gi-
ver en interessant stilling med chan-
cer for begge parter.
11. Sge2

11. Sf3 Sxg3 12. hxg3 h5 13. 0-0-0
De7 14. e4 virker mere kritisk.
11... Sxg3 12. Sxg3 h5 13. 0-0 h4 14.

Sge2

14. Sf5 har været spillet i flere
computerpartier. Stillingen er spæn-
dende.
14... Ld6

Sort er kommet godt fra åbningen.
Han har to løbere, og Hvid har ingen
positive planer, der ikke samtidig
svækker hans stilling. Simon over-
ser mit forsvar på hans næste træk.
15. f4 Sf6
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16. Dd2?

Men det er først dette, der er en fejl.
16. Tae1! skal sikkert besvares med
16... Dc7 med uklart spil, da Sort
ville komme i problemer efter 16...
g4?! 17. f5! Ld7 18. e4 dxe4 19.
Sxe4 Sxe4 20. Sc3! med angreb.

Med tre remiser i 14, 17 og 20 træk
var 2. runde hurtigt reduceret til blot
to partier, men de var til gengæld
seværdige, både Mikkel Antonsen
mod Sune Berg Hansen, og Rasmus

Skytte mod Allan Stig Rasmussen,
hvor den sorte konge levede livet
farligt i midtspillet, før også disse
partier blev remis. Alt i alt dog en
lidt tam andendag.

En ny magtdemonstration af de fire
stormestre! Allan Stig Rasmussen
overspillede Jakob Aabling-Thom-
sen positionelt og løb derpå den des-
organiserede sorte stilling over ende.
Den afgående landstræner Jacob
Aagaard gav Mads Andersen en
prøve på sin eminente stillingsfor-
ståelse, hvor brikkernes relative
værdi var dagens lektion (partiet er
er kommenteret af Jacob Aagaard

side 18). Og forhåndsfavoritten Sune
Berg Hansen kom overbevisende i
gang ved at konvertere Rasmus
Skyttes gambitbonde til stillingskon-
trol og blokade af hængebønder.
Remispartierne Lars Schandorff -
Simon Bekker-Jensen og Jakob
Vang Glud - Mikkel Antonsen blev
spillet helt ud, hhv. 48 og 60 træk,
og reelle gevinstchancer var der un-
dervejs kun til Glud.
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2. runde:

½ Simon Bekker-Jensen i alt ½ – ½ Mads Andersen i alt 1½
½ Mikkel Antonsen i alt ½ – ½ Sune Berg Hansen i alt 1
½ Rasmus Skytte i alt ½ – ½ Allan Stig Rasmussen i alt 1½
½ Jakob Aabling-Thomsen i alt ½ – ½ Lars Schandorff i alt 1½
½ Jacob Aagaard i alt 1½ – ½ Jakob Vang Glud i alt 1

3. runde:

0 Mads Andersen i alt 1½ – 1 Jacob Aagaard i alt 2½
½ Lars Schandorff i alt 2 – ½ Simon Bekker-Jensen i alt 1
1 Allan Stig Rasmussen i alt 2½ – 0 Jakob Aabling-Thomsen i alt ½
1 Sune Berg Hansen i alt 2 – 0 Rasmus Skytte i alt ½
½ Jakob Vang Glud i alt 1½ – ½ Mikkel Antonsen i alt 1

Allan Stig Rasmussen endte med at score 4½ point af 5 med de hvide brikker.
I 3. runde (billedet) blev Jakob Aabling-Thomsen positionelt udspillet.

Foto: Thomas Vestergård.
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16... g4!

Hvid har nu svækket sit centrum for
ingenting. De næste par træk viser,
hvor svært det er for Hvid at finde
en plan.
17. f5 Ld7 18. Sf4 De7 19. Tae1 0-0-0

20.  Dc2 Kb8 21. a3 Lc8 22. b4 Dc7

23. Dd2 The8

Sort står meget behageligt, men jeg
var ikke sikker på, hvordan jeg skulle
komme videre. Men jeg fik lidt hjælp.
24. Df2 g3! 25. hxg3 hxg3 26. Dxg3

Sh5

26... Th8 med kompensation indgik
også i mine tanker, men tekstrækket
er klarere.
27. Dh4 Sxf4 28. exf4 Th8!

28... Txe1 29. Txe1 Lxf4 30. Te7
Th8! giver også Sort fordel, men hans
stilling er så rar, at der ikke er nogen
grund til at indgå i forviklinger og
afviklinger.
29. Dg3?!

29. Df2 Tdg8 med angreb.
29... Tdg8 30. Df3
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30... f6?

En typisk fejl for en, der ikke træner
skak. Jeg vidste godt, at dette var et
oplagt tidspunkt at regne på. Jeg så
ideen, der vandt. Men jeg var for
doven og spillede på fornemmelsen.
Sort vinder efter 30... Dd8! 31. g3
Dh4 32. Kf2 Dh2† 33. Dg2 Lxf4!
Jeg så selvfølgelig ikke det sidste
træk.
31. Se2 Th4 32. g3 Dh7 33. Tf2 Lxf5

34. Lxf5 Dxf5 35. Tg2 Thg4 36. Kf2 a6

37. Sc1 Dc2† 38. Kg1 Dh7 39. Sd3 Lc7

40. Kf2 Ka7

Stillingen har stabiliseret sig efter
Simons tidnød. Jeg var ikke helt sik-
ker på, hvordan jeg skulle komme

videre og begyndte at overveje, om
jeg skulle være lidt forsigtig.
41. Te3 Lb6 42. Sc5 T4g7 43. De2 Df5

Mens Simon tænkte, og jeg speku-
lerede på, hvad jeg skulle gøre (til-
byde remis?), gik det op for mig, at
jeg ville vinde, hvis vi byttede et sæt
tårne af. Hvid har brug for et tårn på
hver side af kongen. Simon indså
det samme to træk senere (ca. 3
minutter), men da var det for sent.
44. Th2? Th7! 45. Txh7 Dxh7 46. Df3
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46... Tg6!

Tårnet foran dronningen, som Alje-
chin lærte os. Angrebet er afgørende.
47. Se6 Th6 48. f5 Th2† 49. Ke1 Ta2

50. Te2 Ta1† 51. Kf2 Dh2† 52. Dg2 Dh5

53. g4 Dh4† 54. Ke3 Txa3† 55. Kd2

Tg3 56. Df2 Dxg4 57. Kc2 Tf3 0-1

Jacob Aagaard
kommenterer:

Mads Andersen
Skanderborg (2471)

Jacob Aagaard
Philidor (2519)

Dronningbondespil / D04

1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 c5 4. Sbd2

cxd4

Stillingstypen er nu afslået dronning-
gambit med omvendte farver.
5. exd4 Sc6 6. c3 Dc7?!

Kommer den hvide løber til f4, får
han en harmonisk udvikling, men
netop her havde 6... Lf5 være en mere
præcis trækfølge.
7. Le2?! Lf5 8. Sf1

8. Sh4 Ld7 9. 0-0 forekom mig mere
naturligt.
8... h6 9. Sg3 Lh7 10. 0-0 e6 11. Te1

Langsomt. I stedet gav 11. Se5! Ld6
12. f4!? lige chancer.
11... Ld6 12. Ld3 Lxd3 13. Dxd3 0-0

Efter min smag har Sort haft succes
med åbningsspillet, men det meste
af partiet mangler jo stadig at blive
spillet.
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14. Ld2?

Her står løberen næppe bedre end på
c1. Sune Berg foreslog som det rig-
tige 14. De2! med ideen Se5-g4 og
modspil på dronningfløjen. Hvid er
endnu ikke i problemer.
14... b5 15. b3 Tab8 16. Te2 Tfd8!?

16... Tfc8 var det nærliggende træk,
men jeg planlagde at åbne centrum.
17. Tae1 b4 18. Se5

Først efter at trukket indså jeg, at det
var sådan, han ville spille, og at par-
tiet nu ville blive meget mere kon-
kret. Af en eller anden grund blev
jeg pludselig nervøs. I stedet skulle
Hvid selvfølgelig have spillet 18. c4.
Jeg kunne ikke finde noget konket
efter 18... dxc4 19. bxc4 og vurde-
rede stillingen som ganske uklar  ef-
ter 19... a5! Min sekundant, Nikos,
fortæller mig, at 19... Sxd4!? 20.
Sxd4 Lc5 21. Sxe6 fxe6 22. Df3
tilsyneladende er godt for Sort, når
man går i dybden med analyserne.
18... bxc3 19. Dxc3 Tdc8 20. Tc1 Tb6

Jeg tænkte, at d4-bonden ville blive
svag i det lange løb. Men som nogen
større fordel for Sort vurderede jeg
det ikke.
21. Dd3 Db7 22. f4

Med ideen f4-f5. Det forekom mig
helt logisk, men måske kommer det
for sent, så bonden blot kommer i
vanskeligheder.
22... La3 23. Tc3
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Efter 23. Txc6 Tbxc6 24. Sxc6 Dxc6
25. f5 exf5 står Sort marginalt bedre.
Jeg havde planlagt 25... Dc2, men
ikke set svaret 26. Da6! Partiet er er
nu meget kompliceret: 26... Lb2 27.
Le3 Db1† 28. Sf1 Te8! (28... Tc3?!
29. fxe6! Txe3 30. Dc8† Kh7 31.
Txb2! Dxb2 32. exf7 Te2 33. Df5†
g6 34. f8S† og sandsynligvis remis)
29. Lf2 Se4, og Sort fastholder sit
pres.
23... Lb2!

Lægger tryk på d4.
24. Txc6 Tbxc6 25. Sxc6 Dxc6 26. Le3

26. f5 Dc2, og d4-bonden falder.
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26... Lc1!

Umiddelbart kan det se underligt ud

Stormestrene atter samlet – men med
afstanden til de fem i forfølger-
gruppen øget til 1½ point. Helt bag-
ude en enkelt spiller på ½ point.

Lars Schandorff gav Mads An-
dersen det andet nederlag i træk, da
den unge IM’er missede et chance-
rigt bondeoffer og derefter blev over-
spillet positionelt. Sune Berg Han-
sen måtte arbejde længe, før hans
bedre teknik havde udbygget en be-
kvem stilling til et vundet slutspil.
Jacob Aagaard indvilligede i remis
mod Mikkel Antonsen efter 21 træk
og i en stilling med spil til dem begge.
Allan Stig Rasmussen var i store van-
skeligheder mod Simon Bekker-Jen-
sen, men kæmpede i hvert eneste
træk og holdt til slut remis i et dron-
ningslutspil med to bønder for lidt.

Dagens mest spektakulære træk
leverede Rasmus Skytte i følgende
stilling, som var fremkommet efter
et tvivlsomt kvalitetsoffer af Sort og

præcist forsvar af Hvid. Seneste træk
var 28... h7-h6:

Jakob Vang Glud
Philidor (2516)
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Rasmus Skytte
Århus/Skolerne (2430)

29. Dxb8†!! Dxb8

Den egentlige pointe ses efter 29...
Sxb8 30. Te8† Kg7 31. Se6†.
30. Ta8 Sc6 31. Txb8† Scxb8 32. Sf7†

Kg7 33.Sxd6 1-0

5. runde bød på turneringens første
stormestermøde, og som det var at
vente af et opgør mellem de to er-
farne landstrænere og åbningsteo-
retikere blev det interessant.

I diagramstillingen efter 19. h2-h4
står Sort allerede bedst, og med 19...
a5! (20. bxa5 Sc4!) kunne han have
udstillet svagheder og dårlig ud-
vikling i den hvide stilling.

Efter det kreative 19... g5!?

... var det mindre klart, men Hvid
mistede dog alligevel hurtigt grebet
om stillingen i begyndende tidnød.
20. hxg5 Lxg5 21. Te1 a5 22. Sh3 axb4

Jacob Aagaard
Philidor (2519)
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Lars Schandorff
Hillerød (2522)
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4. runde:

½ Simon Bekker-Jensen i alt 1½ – ½ Allan Stig Rasmussen i alt 3
0 Mads Andersen i alt 1½ – 1 Lars Schandorff i alt 3
1 Rasmus Skytte i alt 1½ – 0 Jakob Vang Glud i alt 1½
0 Jakob Aabling-Thomsen i alt ½ – 1 Sune Berg Hansen i alt 3
½ Jacob Aagaard i alt 3 – ½ Mikkel Antonsen i alt 1½

5. runde:

0 Lars Schandorff i alt 3 – 1 Jacob Aagaard i alt 4
½ Allan Stig Rasmussen i alt 3½ – ½ Mads Andersen i alt 2
1 Sune Berg Hansen i alt 4 – 0 Simon Bekker-Jensen i alt 1½
1 Jakob Vang Glud  i alt 2½ – 0 Jakob Aabling-Thomsen i alt ½
0 Mikkel Antonsen i alt 1½ – 1 Rasmus Skytte i alt 2½

Jacob Aagaard – tog de rigtige
beslutninger i kompliceret parti.

Foto: Sigfred Haubro.
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at afbytte Hvids dårlige løber på e3,
men for at erobre en af de svage bøn-
der, må Sort alligevel afbytte løbe-
ren, så hvorfor ikke gøre det straks
og i tillæg få muligheden at bryde
ind på c1 eller c3? Sort står allerede
klart bedst.
27. h3 Se4 28. Sxe4? dxe4 29. Dd1

Lxe3† 30. Txe3 f5

Jeg følte mig sikker på, at Sort alle-
rede var ved at vinde. Bonden på e4
er meget stærk.
31. Te2 Dd6 32. Tf2?!

Jeg regnede med også at vinde efter
32. Dd2 Td8 33. Kf2 Dxd4† 34.
Dxd4 Txd4 35. Tc2 a5, selv om det
ville være knap så enkelt.
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32... Tc3!

Nu kommer invasionen. Tårnet går
til d3.
33. Dh5 e3!

Varianten 33... Tc1† 34. Kh2 e3 35.
Tf3 e2 36. De8† Kh7 37. Tg3 så jeg
naturligvis. Hvid truer en stærk
dronnigskak på g6 fulgt af mat eller
i det midnste evig skak på e8.
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Analyse.

Men i modsætning til kommentator-
rummet overså jeg her 37... e5!! 38.

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Lars Schandorff
Hllerød (2522)

Allan Stig Rasmussen
jestmark(2498)

Dronningindisk / E14

1. d4 Sf6

Allerede her begyndte Lars at tænke,
og jeg fulgte straks trop. Normalt
forbereder vi os ellers begge ganske
fornuftigt, men personligt havde jeg
haft tre nætter i træk med dårlig søvn
og var helt baldret dagen efter
marathonpartiet mod Simon. Havde
derfor brugt aftenen inden på at se
Real Madrid slå Barcelona (for en
lige lovlig sjælden gangs skyld), i
stedet for at rode med Chessbase, og
sov derefter til 11.30...
2. Sf3 e6 3. c4 c5 4. e3

En overraskelse. Jeg tænkte, at Lars
enten bluffede, og reelt havde forbe-
redt Panov rigtig grundigt, eller også
var det næsten en foræring, at han

inviterede til det. Jeg syntes hans tids-
forbrug var så tilstrækkelig suspekt,
at førstnævnte måtte være mest sand-
synligt, så jeg besluttede mig for også
at overraske:
4... b6!? 5. Sc3 g6?!

Et typisk eksempel på, at det indi-
mellem er mere skadeligt at tro, man
kan huske noget, end bare at spille
det, man synes er mest fornuftigt.
Jeg var meget i tvivl, om jeg huskede
rigtigt, og i efterrationaliseringen er
det gået op for mig, at det som regel
bør være et stort advarselstegn.
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6. e4!

Glimrende spillet.
6... d6?

Kostede yderligere 9 minutter, så der
nu i alt var forsvundet 23 af dem.
Tidnød ‘here I come’. Til gengæld
tog det mig efter udførelsen kun 30
sekunder at indse, at jeg havde
dummet mig. 6... cxd4 7. Sxd4 d6
var nødvendigt, med en suspekt, men
givetvis spillelig stilling.
7. Lg5

Lars holdt mig på pinebænken i 20
minutter (‘here we come...’), inden
han diskede op med dette dejlige
chok. 7. dxc5! bxc5 8. e5 var jeg
langt mere bekymret for. Følgende
skulle være nogenlunde bedste spil:
8... dxe5 9. Dxd8† Kxd8 10. Sxe5
Ke7 11. Le3 Sfd7 12. Sd3 Sa6 13.
Le2 Lb7 14. 0-0 Lg7 15. Sb5 Lc6
16.Tad1 med et rigtig behageligt ini-
tiativ, men dog uden at der umid-
delbart er noget konkret.
7... h6

Jeg havde brugt noget tid på at over-
veje 7... Sbd7? 8. e5 h6? indtil det
gik op for mig, at Hvid bare vinder
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dxe5 e1D!, og Sort vinder. En nyde-
lig variant, men mit træk er dog at
foretrække, da det ikke kræver be-
regning og derfor udelukker enhver
risiko for fejl.
34. Tf1 Dxd4 35. Kh2 Kh7!

Jeg frygtede at have kludret i det,
men selvfølgelig er dette et godt
træk. Igen undgår Sort risikable be-
regninger.
36. Df3 Dd2 37. Td1 Tc1!
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Bonden går i dronning, uanset om
Hvid tager tårnet eller dronningen.
0-1
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en officer efter 9. Lxf6 Sxf6 10. exf6.
Jøsses.
8. Lh4?!

Pyha! Her var jeg mere bekymret
for 8. Lxf6 Dxf6 9. Sb5 Dd8, og
Hvid får igen initiativ, om end min-
dre end før, og ifølge mine analyser
kan Sort nogenlunde holde balan-
cen, f.eks. 10. dxc5 dxc5 (10...
bxc5!? 11. e5 Sd7! er svært at finde,
men objektivt set nok bedst) 11.
Dxd8† Kxd8 12. 0-0-0† Ld7 13. Se5
Th7 etc.
8... g5

Nu var jeg bestemt ikke længere util-
freds med stillingen.
9. Lg3 g4 10. Sg1

Spillet efter en dyb indånding. Hvid
havde også det overraskende 10.
Lh4!, da 10... gxf3?! (10... Sbd7 er
bedre) 11. Dxf3 Sbd7 12. e5 cxd4
13. Dxa8! tilsyneladende er stærkt.
Det kan måske virke mere naturligt
at gå fremad med 10. Sh4 i stedet,
men reelt står den nok bare mere
udsat dér.
10... cxd4

Ni sorte bondetræk i rap.
11. Dxd4 Sc6 12. Dd1

Både 12. Dd2 og 12. De3 var mere
naturligt, men begge træk tillader
Sh5.
12... Lb7

For første gang er en af de ti spillere
alene i spidsen. Sune Berg Hansen
vandt sit fjerde parti i træk, og atter
en gang med det dynamiske power-
play, han mestrer som få. Mads
Andersen opnåede tidligt den bed-
ste bondestruktur, men for at holde
den måtte hans hvidfeltede løber lade
sig degradere til hjælpebonde på c4.

I diagramstillingen har Hvid netop
spillet 22. Lb3-c4, og herfra og til
den bitre ende bliver den stående,
hvor den står, helt uden evne til at
blande sig på de sorte felter, som
Sort konsekvent vælger som sin
kampplads.

23. axb4 Ta3 24. Sxg5 Txb3 25. Sh3

Df6 26. Sf4 b5 27. g4 Lg6 28. Kg1 Sc4

29. Lxc4 bxc4 30. Sxg6 Dxg6 31. Dh2

Txb4 32. opgivet. 0-1

Sune Berg Hansen viste igen sin
evne til at manøvrere, til tålmodigt at
finde mulighederne i enhver stilling.

Lidt ligesom Magnus Carlsen, hvis
man tør vove den sammenligning.
Mod Simon Bekker-Jensen fik han
ikke noget ud af åbningsspillet med
hvid, men et positionelt bondeoffer
gav et stærkt springerfelt og initia-
tiv, der efterhånden blev til angreb.

Allan Stig Rasmussen var ligesom
dagen før i vanskeligheder uden dog
at stå klart til tab. Da Mads Ander-
sen tog remis ved stillingsgentagelse
efter 29 træk, førte han med en bonde,
men havde svært ved at koordinere
sine brikker.

For at nå et topresultat i en turne-
ring er det lige så vigtigt at kunne
håndtere de situationer, hvor tingene
er gået skævt, som at vinde sine lo-
vende stillinger. Allan Stig Rasmus-
sen klarede krisen i 4. og 5. runde
optimalt, og set i det lys var det her,
DM-muligheden for alvor opstod.

Rasmus Skytte vandt et klassisk
parti mod Simon Bekker-Jensen,
hvor udvikling og åbne linjer var
vigtigere end bondestrukturen, og
Jakob Vang Glud viste god moral
ved at komme igen efter den fam-
lende turneringsstart og vinde po-
sitionelt over Aabling-Thomsen.

Sune Berg Hansen
Helsingør (2576)
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Mads Andersen
Skanderborg (2471)

22... Db6 23. Tc2 Lc5 24. Sf1 Te5 25.
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6. runde:

0 Simon Bekker-Jensen i alt 1½ – 1 Jakob Vang Glud i alt 3½
0 Mads Andersen i alt 2 – 1 Sune Berg Hansen i alt 5
0 Lars Schandorff i alt 3 – 1 Allan Stig Rasmussen i alt 4½
½ Jakob Aabling-Thomsen i alt 1 – ½ Mikkel Antonsen i alt 2
½ Jacob Aagaard i alt 4½ – ½ Rasmus Skytte i alt 3

Allan Stig Rasmussen sort mod Lars Schandorff – en vigtig sejr for den kommende
mester og efterfølgende valgt som bedste parti i landsholdsklassen..

Foto: Thomas Vestergård.
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Selv om g-bonden er kommet en tak
for langt frem, var jeg ganske glad
for den sorte stilling – og jeg tror
ikke, Lars var glad for den hvide. Til
dels måske fordi 6. dxc5 lå i baghove-
det, og helt sikkert fordi stillings-
typen passede mig glimrende netop
mod Lars. Men vi undervurderede
tilsyneladende hvids muligheder.
13. Ld3

Nu er Sort dog ovenpå.
13. h3! var naturligvis et fornuftigt
alternativ. Umiddelbart var mine ma-
skiner glade for hvid, men efter at
have sendt dem på overarbejde blev
vi nogenlunde enige om, at 13... Tg8
(13... Se5!?) 14. hxg4 Sxg4 er ‘uklart
spil’ (af den fede slags!).
13... Se5 14. Sge2

14. Lxe5? er en fejl, man kun laver,
hvis man ikke har arbejdet med løber-
parret, og samtidig tror at alle dobbelt-
bønder er dårlige.
14... Sfd7?!

Jeg blev lidt for fristet af f5-ideen.
Bedre var... de fleste andre træk.
15. b3

Et træk man helst er fri for at spille,
men var nok nødvendigt før eller si-
den.
15... h5

Med kun 35 minutter tilbage, mod
Hvids 45. Truer h4-h3. Der røg mere
tid med at overveje bl.a. 15... f5 16.
Lc2 (16. exf5 Lxg2 17. Tg1 Sf3 mat!
er lidt for samarbejdsvilligt) 16... Df6
17. Sb5 0-0-0!? Ikke dumt, men des-
værre heller ikke godt efter 18. 0-0!
16. Lf4!?

35 minutter. 16. h4 var oplagt, men
16... gxh3 17. Txh3 h4 18. Lf4 Tg8
tvinger Hvid til at opgive sin rokade:
19. Kf1 Df6 med ‘gratis’ angreb.

16... a6

24 minutter. Stopper Sb5 i nogle
varianter, og forbereder et b5-brud.
16... h4! 17. h3 Tg8 var bare klart
bedre.
17. Dd2 Tc8

15 minutter tilbage. Sådant håbløst
tidsforbrug har kostet mig et utal af
point af gennem tiden. Heldigvis var
Lars med på den, og overhalede mig
således to træk senere. Trækket op-
giver rokaden (noget der jævnligt
sker i mine partier...), men fjerner
samtidig Hvids lyst til samme.
18. Lc2 Df6 19. Lg5 Dg6 20. Sd4?!

20. Lh4! ville have været udfor-
drende. Sort er stadig ovenpå, på flere
måder, men får næppe det ønskede
angreb. Det giver jo egentlig rigtig
god mening, men det er bare umuligt
at matche maskinens klarsyn i så-
danne stillinger, ikke mindst i (geval-
dig) tidnød. Se evt. Rasmussen -
Teplyi, Brønshøj 2014, for et grum-
mere eksempel derpå.
20... Tg8

Tiden var tilsyneladende inde til at
gå hårdt til værks: 20... b5! 21. cxb5
axb5 22. Sdxb5, og her kun det kø-
lige 22... h4!
21. Le3 Sc5 22. f3 gxf3 23. gxf3 Df6

24. 0-0-0

24. Tf1, der tillader 24... Dh4†, var
objektivt set (markant!) bedre, men
praktisk var teksttrækket mere ube-
hageligt at møde, for hvis Sort ikke
gør noget drastisk nu, kan det hur-
tigt gå helt galt.
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24... b5!

Selvfølgelig naturligt, men også næ-
sten forceret, af førnævnte grund.
25. cxb5

25. f4 Sg4 stiller Hvid nye spørgs-
mål.
25... Sxf3

Pointen med b5 – og ellers var Sort i
problemer.
26. Sxf3

26. Df2 Sxe4 27. Lxe4 (27. Sxe4
Lxe4) 27... Lxe4 28. Kb2 redder ikke
Hvid, særligt pga. 28... Txc3!, og
Hvids konge bliver lidt for aktiv.
26... Sxe4!

Klart stærkere end 26... Dxf3, som
computeren dog også får til at fun-
gere.
27. Ld4

På 27. Lxe4 er 27... Txc3† 28. Lc2
Txe3 det stærkeste, mens 27. Sxe4
løber ind i 27... Da1 mat!
27... Sxd2

Egentlig ville jeg gerne have spillet
27... Dxf3 28. Lxe4 Lxe4!, men med
kun få minutter på uret, valgte jeg
den simplere løsning.
28. Lxf6 Sxf3 29. bxa6 Lxa6
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Jeg er en bonde op, men endnu vig-
tigere er det, at de sorte brikker fuld-
stændig dominerer Hvids. F.eks. kan
tårnene slet ikke flytte. Derfor:
30. Ld3 Lxd3 31. Txd3 Se5 32. Lxe5

dxe5

Faktisk en forbedring af Sorts bonde-
struktur, da det nu er nemmere at
skubbe dem frem! Samtidig truer
både Lb4 og Tg2.
33. Kb1 f5 34. Sb5 e4 35. Tg3

35. Sd6† Lxd6 36. Txd6 Ke7 giver
intet håb om overlevelse.
35... Tg4 36. Te1

For at stoppe f4. Langt om længe er
tiden nu inde til at flytte kongen og
løberen:
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36... Ke7 37. a4 Lg7

Sb5 er domineret.
38. Tc1 Txc1† 39. Kxc1
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39... Txg3! 40. hxg3 f4

Tidnøden overstået, og partiet reelt
ligeså.
41. Kd2 fxg3 42. Ke2 h4 43. a5 g2 44.

opgivet.

Efter 44. Kf2 h3 følger 45... e3†.
0-1

Per Andreasen tildelte mig sågar
årets skønhedspræmie i landsholds-
klassen for partiet. Såmænd min før-
ste af slagsen nogensinde. Mange
tak for det! Egentlig føles det langt-
fra som mit bedste parti ved DM,
men jo stærkere modstander man
møder, desto mere rodet en affære
må man forvente, det bliver, for de
gør opgaven sværere.

Forresten blot en reducering til –2
i indbyrdes opgør, men jeg er dog
også bagud 7-2 i antal hvide.

Per selv kunne til gengæld nok en
gang forlade stævnet som DM i kom-
mentering; en titel man kan mene er
svær at påråbe sig, men som ingen
vel er i tvivl om, at han besidder!

b3 Tf5 26. Dg3 Tg5 27. Df4 Tf5 28. Dg3

Te8 29. Taa2 Tg5 30. Df4 Tge5 31. Df3

h5 32. h3 Tf5 33. Dg3 Tg5 34. Dc3 Ld4

35. Df3 h4 36. Td2 Tf5 37. Dd3 Tf4 38.

Db1 Te5 39. Dd1 Tg5 40. Kh1 Lxf2 41.

Td3 Dd6 42. Tf3 Lb6 43. Txf4 Dxf4 44.

Dd2 Dd6 45. Dd3 Dc5 0-1

En magtdemonstration!

Men var dette en stor præstation af
Sune Berg Hansen, blev den smukt
matchet af Allan Stig Rasmussen,
som modtog specialpræmien for til
bedste parti i landsholdsklassen for
sejren over Lars Schandorff. I re-
spekt for modstanderens andel i det
flotte partiforløb, gav han præmien,
tre flasker stævnevin, videre til den
tabende part under stort bifald ved
DM-afslutningen (Allan Stig Ras-
mussen kommenterer partiet side
20).

Rundens tredje gevinst stod Ja-
kob Vang Glud for. Midtspillet har
været svært for begge partier efter
Simon Bekker-Jensens bondeoffer,
og i diagramstilingen har Sort netop
spillet 55... Dd6-d8.

Jakob Vang Glud
Philidor (2516)
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Simon Bekker-Jensen
Philidor (2447)

56. Te6!?

Hvid vælger at vinde bonden tilbage,
men slutspillet er vanskeligt.
56... Te8 57. Lxf6 Txe6 58. Dxe6† Lxe6

59. Lxd8 Lc8 60. g4 Ld2 61. Sd3 Ke6

62. Lb6 Lc3 63. Kg2 d4 64. Sf4† Kf6

65. Lc5 Ke5 66. Kf3 Ld2 67. Sd3† Kd5

Og sammen med fribonden og den
centraliserede sorte konge viste
løberparret sig endnu en gang bedst.

Pointkrav til titelnormer: GM IM

Jakob Vang Glud 6½
Mads Andersen 6
Mikkel Antonsen 6
Simon Bekker-Jensen 6
Rasmus Skytte 6
Jakob Aabling-Thomsen 6 4

2014 /4/183 23

Sune Berg Hansen fik sortfeltet kontrol med de sorte brikker mod Mads Andersen.
Oddset fulgte spillerne og deres resultater tæt og kunne ikke overses i spillesalen.

Foto: Sigfred Haubro.
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Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Følgende parti er på sin vis uegnet
til Skakbladet, for der er alt for mange
varianter og ting at kommentere på,
men jeg har alligevel valgt at gøre
forsøget, grundet partiets store be-
tydning for turneringen.

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2498)

Sune Berg Hansen
Helsingør (2576)

Hollandsk / A84

1. c4 f5!?

Interessant valg. Hidtil havde jeg vist
kun hørt Sune tale kritisk om hol-
landsk, og nu vælger han så selv at
implementere det. Hvorfor? Sand-
synligvis fordi han dermed undgår
alle mine konkrete forberedelser til
partiet, plus det ikke giver alt for
mange overvejelser i forhold til træk-
følge m.v.; noget jeg vil tro de fleste
andre måtte bruge lang tid på, efter-
som jeg er begyndt at variere utrolig
meget med Hvid. Mod netop 1. c4
undgår Sort dog faktisk også flere
sidevarianter.
2. d4

Jeg forventede, at valget stod mel-
lem stonewall, hvis jeg valgte et g3-
setup, eller noget nimzoindisk-lig-
nende efter d4.
2... Sf6 3. Sc3 e6

Naturligvis ikke Leningrad-syste-
met, der er kommet på mode igen.
4. Sf3 Lb4 5. Ld2

Ikke frygtelig ambitiøst, men Sune
plejer at forberede sig godt, så blot
en sikker variant, der efter sigende
skulle være en smule mere behage-
lig for Hvid.
5... 0-0 6. g3 b6 7. Lg2 Lb7 8. 0-0 a5 9.

Tc1 Sa6

Ikke 9... d6? der løber ind i 10. d5,
og varianterne virker for Hvid.
10. a3 Lxc3 11. Lxc3 De7
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Sorts drøm er nok at ende op med en
god springer mod en dårlig sortfeltet
løber, men det har lange udsigter, og
foreløbig skal han prøve at påvise
udligning, hvilket ikke er helt nemt.
Til gengæld havde jeg også svært
ved at finde et nyttetræk for Hvid.
12. Te1

Lurer på et fremtidigt e4-fremstød.
Svækker til gengæld særligt f2, og
kan potentielt stå i vejen for Lc3 el-
ler Sf3. 12. Se5 forcerer begivenhe-
derne, og selv om jeg mente at huske
dette som en standardmanøvre, brød
jeg mig ikke om timingen, f.eks. 12...
Lxg2 13. Kxg2 d6 14. Sd3 Se4, og
på 15. f3 får Sort en fin stilling med
15... Sxc3 16. Txc3 e5. 12. Dd3 Le4
13. De3 var også typisk, men tiltalte
mig ikke alverden. 12. Dd2 truer ikke
engang med b4, da Sort i givet fald
har Se4 fulgt af Sxc3. Men  12.
Db3!? straks er måske bedst.
12... Tae8?!

Forlader dronningfløjen for tidligt.
Et træk som 12... d6 var nok mere
anbefalelsesværdigt.
13. Db3!

Nu er c5 en seriøs trussel.
13... Ta8

En tung beslutning. 13... d6 ville
være den naturlige opfølgning, men
14. Db5 stiller Sort nye problemer,
bl.a. truslen Lxa5, samtidig med at
Sa6 savner bedre dækning, og 14...
Sb8 15. c5 er behageligt for Hvid.
Alligevel var det dog nok et mindre
onde.
14. Se5

Nu er timingen meget bedre til denne
manøvre. I kommentatorlokalet over-
vejede man, om der ville komme en
trækgentagelse i stedet, måske med
tanke på en lang aften med lyn dagen
inden for undertegnedes vedkom-
mende. Det ville nu unægteligt have
være kujonagtigt, særligt fordi stil-
lingen temmelig oplagt bare er klart
bedre og risikofri for Hvid.
14... Lxg2 15. Kxg2 Sb8

15... d6 16. Sd3 Sb8 ville blot være
en trækomstilling, mens 16... Se4 17.
f3 Sxc3 18. Dxc3 igen efterlader Sort
med en blanding af koordinations-
og strukturproblemer.
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Allan Stig Rasmussen

– på vej mod DM.

Foto: Thomas Vestergård.
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16. Sd3 d6

Sort forsøger at returnere til et mere
gængs setup, men har tabt alt for
meget tid.
17. c5 bxc5

17... Sbd7? 18. c6 ville være små-
pinligt.
18. dxc5 Sbd7
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19. Lxf6

19. Db7?! Sd5 20. e4? er ingen for-
bedring, da det giver bagslag efter
20... fxe4 21. Txe4 Df7 med giftigt
angreb.
19... Sxf6 20. cxd6

Oprindeligt var min plan 20. Db7,
men det strander på det simple 20...
d5, og Sort får modspil.
20... cxd6

Som Sune og Lars Schandorff ofte
har joket med, er det typisk, når man
har spillet f5, at man resten af partiet
sidder og håber på at få lov til at
flytte bonden tilbage igen. Nuvel, i
denne stilling ville man det i hvert
fald gerne.
21. Sf4

21. Tc6 er selvfølgelig langt mere
naturligt, og bare klar hvid fordel,
men jeg havde overvurderet 21...
Sd5, der ellers blot kan besvares med
22. Dc4.
21... Tfe8

Herfra forstår computeren ikke ret
meget. I hvert fald anbefaler den
næsten ingen af vores træk... men
spytter en masse forslag ud, som i
tidnøden gik noget hen over hovedet
på os, hvorfor jeg vil undlade at gå
for meget i detaljer dermed.
22. Tc2 Se4

Sort kunne få udmærket modspil med

68. Ke2 Lc3 69. f3 Ld7 70. h4 h5 71.

gxh5 gxh5 72. Sf4† Kc4 73. Sxh5 d3†

74. Kd1 Lh3 75. Sf4 Lf5 76. h5 Kb3 77.

Le3 Lxb4 78. h6 Lc3 79. Ld2 Ld4 80.

Sg2 c5 81. Le3 Kc3 82. Ld2† Kb3 83.

Le3 Kc4 84. Ld2 Lh7 85. f4 Kd5 86. Le3

c4 87. Kd2 c3† 88. Kd1 Le4 89. Lxd4

Kxd4 90. Se1 Ke3 91. Sc2† Kxf4 92.

Sb4 Lf3† 0-1

Jacob Aagaard var tæt på sejren mod
Rasmus Skytte, men forvaltede ikke
sin vundne kvalitet med tilstrække-
lig præcision. Jakob Aabling-Thom-
sen gjorde et behjertet forsøg på at
komme på tavlen med en sejr, men
efter vilde komplikationer  blev op-
gøret med Mikkel Antonsen remis
ved træk 50.

Dobbelt stormestermøde på pro-
grammet. Sune Berg Hansens stil-
ling mod Lars Schandorff så pæn
ud efter åbningen, men han fik al-
drig gang i noget, og alt var i balan-
ce, da man tog remis efter 28 træk.

Var der nogen sinde balance i det
andet stormester- og DM-opgør,
Allan Stig Rasmussen – Jacob Aa-
gaard, var den i hvert fald sofistike-
ret. I diagrammet er der sidst spillet
21. dxc5 Dxc5:

Jacob Aagaard
Philidor (2519)
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Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2498)

22. Sxe6! fxe6 23. Dxe6† Tf7 24. Se4

Df5 25. Lh3 Dxe6 26. Lxe6 Tc2 27. Td2

Txd2 28. Sxd2 Lxe2 29. Te1 Ld3 30.

Ld4 Lc5 31. Sf3 Lxd4 32. Sxd4 Sc5 33.

Lxf7† Kxf7 34. Sc6 Kf6

34... Sxb3! 35. Se5† Ke6! 36. Sxd3
Kd5! blev foreslået i Kommentator-
rummet som et konstruktivt red-
ningsforsøg.

35. Sxa5 Lc2?

Bedre var 35... Sd5, men ifølge Al-
lan Stig Rasmussen ikke godt nok
efter 36. f4! Men nu er det slut.
36. Tc1 Sxb3 37. Sxb3 Lxb3 38. Tc6†

1-0

Mikkel Antonsen fik sin første ge-
vinst i turneringen, mod Simon
Bekker-Jensen, som ikke havde fået
point siden 4. runde. I de samme tre
runder havde Jakob Vang Glud til
gengæld høstet laden fuld, og i da-
gens parti mod Mads Andersen end-
da med det spil, der peger frem mod
stormestertitlen: Overraskende løs-
ninger og et kreativt blik for stillin-
gens evne til at skifte karakter.

Mads Andersen
Skanderborg (2471)
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Jakob Vang Glud
Philidor (2516)

Sort har netop dækket g4-bonden
med 20... De8-h5, og nu indleder
Hvid et kongeangreb med...
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7. runde:

1 Allan Stig Rasmussen i alt 5½ – 0 Jacob Aagaard i alt 4½
½ Sune Berg Hansen i alt 5½ – ½ Lars Schandorff i alt 3½
1 Jakob Vang Glud i alt 4½ – 0 Mads Andersen i alt 2
1 Mikkel Antonsen i alt 3 – 0 Simon Bekker-Jensen i alt 1½
½ Rasmus Skytte i alt 3½ – ½ Jakob Aabling-Thomsen i alt 1½



�

�

�

�

22... Tab8! 23. Dd3 Db7† 24. Kg1
Db6!
23. Td1 a4 24. De3 Tab8 25. f3

25. Dd4 gav klar fordel.
25... Sf6

Den oprindelige plan må have været
25... Sc5, men Hvid beholder et be-
hageligt pres efter 26. Sd3.
26. Dd2 Tb6 27. Da5 Teb8 28. Dxa4

Min plan var 28. Sd3, men Sort får
udmærket spil efter 28... Sd5, der
truer med en supergaffel på e3.
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28... g5?

28... Txb2 29. Txb2 Txb2 30. Dd4
ser man straks, men her er det så
rigtig vigtigt at se, at 30... Tc2! (i
modsætning til 30... Ta2 31. Dc4
Txa3 32. Sxe6, der er superklamt)
31. Dd3 Tc6 holder fornuftigt sam-
men på stillingen, selv om der reelt
stadig kun spilles om to resultater.
29. Sd3 g4!

Objektivt ikke godt, men nok en god
praktisk chance at ændre strukturen.
29... Sd5 strander nu på 30. Dd4.
30. Tdc1 gxf3† 31. exf3 Sd5 32. Dd4

Dg5?

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

33. Te1??

Nej nej nej. I tidnøden får jeg lidt
kolde fødder og spiller for forsig-
tigt. 33. Tc8†, der både var planlagt
og naturligt, vinder naturligvis, f.eks.
33... Txc8 34. Txc8† Kf7 35. Dh8
er simpelt og godt, eller 33... Kf7
34. Txb8 Txb8 35. Da7† med ma-
terialegevinst.
33... Tb3!

Truer 34... Txd3 fulgt af Sf4†.
34. Kg1 Dg7

Illustrerer Hvids problem: dronning-
afbytning er ikke længere attraktivt,
fordi Sort er blevet for aktiv.
35. Dc4 Df7 36. Td2

Her var planen 36. Sb4; aner ikke
hvorfor jeg droppede den.
36... T3b7 37. Dd4 Tb5 38. b4 e5 39.

Dc4 Sf6 40. Tc2?!

Jeg burde have beholdt damerne på
brættet, men typisk svær træk-40
beslutning.
40... Td5

Jeg havde været lidt fristet af varian-
ten 40... Dxc4 41. Txc4 Td5 42. Tc3
Kf7 43. Tc7† Ke6?? 44. Sf4 mat!
41. Da6 Db7 42. Dxb7 Txb7 43. Tc3

Td4 44. Tb3 Sd5

Centrum er vigtigt, også i slutspillet.
45. Kf2 Sb6 46. Tc1 Sc4 47. Tc2 Ta7

48. b5 Kf7 49. Ke2 Ke6 50. Ta2

Først skulle a3 dækkes, så tårnet bag
bonden og skub – men åbenbart ikke
i denne stilling. Klart bedre var 50.
Tcc3, hvilket jeg dårligt overvejede.
50... Sb6 51. Sb4 Ta4 52. Tc2
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52... Sc4??

En grov fejl, efter 5½ timers spil.
Jeg var efterhånden kommet i tvivl
om, hvem der faktisk stod bedst ef-
ter 52... Tc4 Det var dog alt for pes-

simistisk, for Hvid beholder en mar-
kant fordel, endda på flere måder, så
længe der startes med 53. Txc4! Men
det er, og har længe været, et svært
slutspil for begge parter, hvilket også
kunne ses på vores store tidsforbrug.
Og det blev selvfølgelig ikke lettere
af, at vi spillede sidst i en hård turne-
ring, og med titlen på spil, så der var
et ekstra mentalt pres.
53. Sc6

Ups, nu løber b-bonden. Pointen må
have været 53. b6?? Sxb6 (53...
Sxa3?? 54. Tcb2 og vinder) 54. Sc6?
Tdc4, og pludselig er Sort klart
ovenpå.
53... Td5 54. b6 Sxb6 55. Txb6 Txa3

56. Sb4 Td4 57. Tb2 Tc4?!

En fejl kommer sjældent alene, men
stillingen var dog allerede tykt tabt.
58. Td2 Td4 59. Txd4 exd4 60. Sd3 Kd5

61. Kd2 Ta1 62. Sc1 Ta7 63. Tb5† Kc4

64. Txf5 Tb7 65. Sd3?!

65. Kc2 var mere sikkert.
65... Tb3 66. Se1
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66... Tb2†

Sort kunne have kompliceret gevinst-
førelsen lidt ved at spille 66... d5!
67. Tf4 (67. Tf7?? d3 er kun remis
ved korrekt spil) 67... Tb2† 68. Sc2
Kb3 69. Txd4 Txc2† 70. Ke3 Txh2,
men fordi Sorts konge er langt væk
og afskåret, skal Hvid stadig dumme
sig op til flere gange for ikke at vinde.
67. Sc2 Ta2 68. Tf7 opgivet.

En på mange måder rigtig vigtig sejr,
der ikke mindst fik mig et meget stort
skridt nærmere titlen. Endnu en gang
heldigt, jovist – men jeg har nu tænkt
mig at arbejde hårdt for at være me-
get heldigere fremover!
1-0
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Som en formalitet, en slags bekræf-
telse på den afgørelse, som faldt run-
den forinden. Allan Stig Rasmus-
sen stod allerede glimrende med Sort,
da Jakob Vang Glud tilbød remis
efter 14 træk og dermed beseglede
hans DM-titel. Kort efter tog også
Sune Berg Hansen og Jacob Aa-
gaard remis. Rasmus Skytte - Mads
Andersen var remis efter 12 træk,
Mikkel Antonsen - Lars Schandorff
efter 22, og kun i bundopgøret Ja-
kob Aabling-Thomsen - Simon Bek-
ker-Jensen blev der kæmpet videre.

Efter de første 30 træk så det no-
genlunde balanceret ud med an-
grebschancer på modsatte rokader,
men så skete (efter Hvids 31. h5??):

Simon Bekker-Jensen
Philidor (2447)
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Jakob Aabling Thomsen
Brønshøj (2354)

31... Dxc3! 32. bxc3 Sxc3† 33. Kb2

Sxe2 34. hxg6 Sxg3 35. f5 fxg6 36.

21. Tb1!! Tfd8 22. La3 Sb4 23. Df4! c5

24. Sxg4 Ta6 25. Lf3 Df7 26. Kg2 Kg8

27. Lc1 Sxa2 28. Dc7 Sc6 29. Dxf7†

Kxf7

Angrebet går fint videre uden dron-

ninger. Tårne kan også sætte mat.
30. Txb7† Kf8 31. e5 Sxe5 32. Sxe5

fxe5 33. Lg5 Lf6 34. Th1 Kg8 35. Th6

Lxg5 36. Txa6 Lc1 37. Ld5† Txd5 38.

Ta8† 1-0

Afgørelsens øjeblik. Sune Berg Han-
sen og Allan Stig Rasmussen førte
med 5½ point af 7, så vinderen af
deres indbyrdes parti ville gå til sid-
ste runde med en føring på et helt
point. Og en vinder blev der, for
Allan Stig Rasmussen lagde pres
med de hvide brikker, og selv om
Sune Berg Hansen forsvarede sig
godt det meste af partiet, kom de
unøjagtigheder, som kostede re-
misen (partiet er kommenteret af
Allan Stig Rasmussen side 24).

Dagens anden sejr tog Mads An-
dersen mod Mikkel Antonsen, som

tidligt i partiet forsøgte sig med et
kreativt kvalitetsoffer, men kort ef-
ter måtte gå med til dronningaf-
bytning, hvorefter Hvid stille og ro-
ligt udbyggede sin fordel. Høj mo-
ral i en ellers skuffende indsats.

De tre øvrige partier endte remis,
men mens Simon Bekker-Jensen -
Rasmus Skytte blot var en åbnings-
variant, og Lars Schandorff - Jakob
Vang Glud 33 træk helt uden dra-
matik, måtte Jacob Aagaard kæmpe
i 61 træk, før han havde reddet et
halvt point i et tabt slutspil mod Ja-
kob Aabling-Thomsen.

Skønhedspræmier

Ved DM var der udsat to gavekar-
toner med  tre flasker stævnevin til
de mest seværdige enkeltpartier. Vin-
derne blev udpeget af enmands-
dommerkomiteen, de seneste 15 års
uundværlige DM-kommentator Per
Andreasen. Også ved mesterska-
berne i 2004 og 2005, hvor han hhv.
rykkede op fra kandidatklassen og
spillede med i landsholdsklassen gav
han ekspertkommentarer, men de
fleste år har han som i Rebild haft
det formelle ansvar for analyser og
underholdning.
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8. runde:

½ Simon Bekker-Jensen i alt 2 – ½ Rasmus Skytte i alt 4
1 Mads Andersen i alt 3 – 0 Mikkel Antonsen i alt 3
½ Lars Schandorff i alt 4 – ½ Jakob Vang Glud i alt 5
1 Allan Stig Rasmussen i alt 6½ – 0 Sune Berg Hansen i alt 5½
½ Jacob Aagaard i alt 5 – ½ Jakob Aabling-Thomsen i alt 2

9. runde:

½ Sune Berg Hansen i alt 6 – ½ Jacob Aagaard i alt 5½
½ Jakob Vang Glud i alt 5½ – ½ Allan Stig Rasmussen i alt 7
½ Mikkel Antonsen i alt 3½ – ½ Lars Schandorff i alt 4½
½ Rasmus Skytte i alt 4½ – ½ Mads Andersen i alt 3½
0 Jakob Aabling-Thomsen i alt 2 – 1 Simon Bekker-Jensen i alt 3
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I landsholdsklassen valgte Per An-
dreasen Allan Stig Rasmussens ge-
vinst over over Lars Schandorff (se
partiet side 20), mens præmien for
det bedste parti i stævnets øvrige
grupper gik til Miriam F. Olsen for
sejren over Leif Jensen i 6. runde af
G7, gruppe 1, hvor hun i øvrigt med
4½ point og en 7. plads overgik sin
seedning med hele 20 pladser.

Miriam F. Olsen
BMS (1880)

Leif Jensen
Tølløse Skakklub (2007)

Fransk / C02

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Db6 5.

Sf3 Ld7 6. a3 Sc6 7. b4 cxd4 8. cxd4

Tc8 9. Le2 f5

ikke det mest spillede. Svækker i
forbindelse med det følgende træk
de sorte felter uden at det dog behø-
ver at få alvorlige konsekvenser.
10. 0-0 g6 11. h4 Sh6 12. Le3 Sf7 13.

Dd2 Le7 14. Sc3 Dd8 15. g3 h6 16. Kg2

g5 17. hxg5 hxg5 18. Th1 g4 19. Txh8†

Sxh8 20. Sh4 Lxh4

Miriam
F. Olsen.
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fxe6 Lxe6 37. Tg1 Lf5 38. Lxf5 Sxf5 39.

Txg6† Kf7

Nu er der ikke mere spræl i Hvid, og
Sort hiver fangsten over rælingen.
40. Tg2 Kf6 41. Sd2 h5 42. Tf2 h4 43.

Se4† Ke5 44. Sg5 Tg8 45. Tg2 Tg6 46.

a4 Kf6 47. Se4† Kg7 48. Tf2 Tg4 49.

Sc5 Kg6 50. a5 h3 51. Sd3 Kg5 52. Se1

Sd4 53. Tf7 h2 54. Tg7† Kf4 55. Sd3†

Kg3 56. Th7 Sf5 57. a6 bxa6 58. Sf2

Th4 59. Sh1† Kg2 60. Tf7 Kxh1 0-1

Når Sort ikke kan følge op med Dxh4
må dette være forkert, da Sort kom-
mer til at savne løberen til forsvaret
af de mange svage sorte felter.
21. gxh4 Kf8 22. Lg5 De8 23. h5 Kg8

24. Lf6 Kh7
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Hvid har vundet terræn tæt på den
sorte konge og åbner nu g-linjen til
angreb.
25. f3! gxf3† 26. Lxf3 Df7 27. Se2 Df8

28. Kf2 Dh6 29. Lg5 Dg7 30. Tg1 Tg8

31. b5!

Vinder mere terræn, nu på dronning-
fløjen, og baner vejen for dronnin-
gen.
31... Sb8 32. Db4 Df7 33. a4 Le8 34.

Dd6 Sd7?

En taktisk fejl, der tillader det føl-
gende slutangreb.
35. Sf4 Sf8
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36. Sxd5!

Rydder Sorts eneste bondebeskyt-
telse.
36... Txg5 37. Txg5 exd5 38. Lxd5

Dd7(?)

Men alt er håbløst.
39. Lg8 mat!

En nydelig slutstilling.
1-0
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Bedst blandt ligemænd
Men altså et fortjent danmarksme-
sterskab til Allan Stig Rasmussen.
Fortjent, fordi han fik flest point
naturligvis, men også i høj grad for-
tjent, fordi han forstod at kæmpe, da
spillet ikke var med ham i runderne
4 og 5, og fordi han på stribe og i
overbevisende stil besejrede alle fel-
tets øvrige stormestre i runderne 6,
7 og 8.

... DM REBILD BAKKER 2014

DM for juniorer

Bjørn Møller Ochsner, Jetsmark Skakklub,
blev bedst placeret blandt kandidatklassens del-
tagere under 20 år og er dermed juniordan-
marksmester 2014. Han vandt også DM-titlen
allerede i 2011, mens den i fjor gik til Mads
Hansen, som i år ville have vundet på bedre
korrektion end Bjørn Møller Ochsner, hvis han
da ikke i mellemtiden havde passeret alders-
grænsen. Begge vil helt sikkert være at finde i
oprykningskampen næste år.

DM for veteraner

I skaksammenhæng er begrebet ‘veteran’ tæt
på at være fortrængt af ‘senior’, og med afhol-
delsen af officielle danmarksmesterskaber i
seniorskak på andre tider af året, er der ingen
DM-titel til vinderen af påskens hæderkronede
veteranklasse. Men ære er der, og den tilfaldt
Bjørn Laursen, Evans Vejle. Han har vundet
klassen to gange tidligere og er i øvrigt æres-
medlem af Dansk Skak Union og uundværlig
kartoteksfører.

DM i lynskak

Mads Andersen, Skanderborg Skakklub, kom-
penserede for sin lidt tamme indsats i lands-
holdsklassen ved at vinde DM-lynturneringen.
Der var 64 spillere til start, og efter indledende
gruppespil og mellemrunder var der fundet fire
semifinalister, som mødtes således: Mads An-
dersen - Allan Stig Rasmussen 2-1 og Ras-
mus Skytte - Jan Christensen 2-0. I finalen
vandt sort begge ordinære partier, hvorefter
Mads Andersen vandt det ekstra parti med hvid.

DM 2015

De to sydfynske skakklubber, Tårnet Svend-
borg og Sydøstfyns Skakklub inviterer til DM-
påskestævne 2015 i Svendborg.

Bjørn Møller Ochsner.

Bjørn Laursen.

Mads Andersen.

www. skak-dm.dk/

Resultater og partier:

Fotos: Thomas Vestergård.



�

2014 /4/189 29

8
. 
r
u

n
d

e

af med springeren ved at give afkald
på den sortfeltede løber. F.eks. 11...
Lxh6 12. Lxh6 Sg4 13. Lf4 exd3
14. Da4† Kf8 15. Ld6 Dxd6 16.
Lxb7 dxe2 17. Te1 d3 18. h3 Se3.
12. Sg4 0-0-0 13. Sd2.

13. Da4 var også interessant.
13... exd3 14. exd3 Lxg2 15. Kxg2 De6

16. Sxf6 Sxf6

Måske bedre var 16... h6 17. Tae1
Dc6† 18. Sd5 hxg5 19. Se4
17. Da4

Et meget vigtig træk, som vinder
kontrol med a8-h1 diagonalen ved at
angribe a7-bonden med tempo.
17... Kb7 18. Tae1 Df5
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19. Se4!

Resten behøver ingen kommentarer.
Sort er for ukoordineret, og hans
konge for udsat til at forsvare sig
mod Hvids taktiske muligheder.
19... Sxe4 20. Lxd8 Sd2 21. Lxb6! axb6

22. Te8 Df3† 23. Kg1 Kc7 24. Tfe1 Df5

25. Da7† Kc6 26. Da8† Kc7 27. Db8†

1-0

Kassa Korley
kommenterer:

Det følgende parti blev spillet i Whit-
sun Grandmasters, min sidste turne-
ring før jeg vendte hjem til New
York. Efter seks runder tegnede det
til at blive min værste turnering no-
gen sinde, blot ½ point var det ble-
vet til. Ikke desto mindre vandt jeg
de tre sidste partier og endte med
kun at tabe 4 ratingpoint. Og partiet i
8. runde er nok det bedste, jeg spil-
lede i løbet af mit år i Danmark.

Kassa Korley
ØBRO (2358)

Thorbjørn Bromann
Brønshøj (2413)

Dronningfianchetto / A04

1. Sf3 b6 2. g3 Lb7 3. Lg2 e5?!

Jeg har haft denne stilling én gang
tidligere, mod GM Hannes Stefans-
son, Island, og dengang spillede jeg
det passive 4. d3. Jeg var indstillet
på at vælge en mere aktiv og inter-
essant fortsættelse denne gang!
4. 0-0 e4 5. Sd4 c5

Det ligner nærmest Aljechins for-
svar med omvendte farver, sådan som
springeren jages rundt.
6. Sf5! d5 7. c4

Her kunne også spilles 7. d3.
7... d4 8. Dc2 Sf6 9. d3 g610. Sh6!

Og dette var ideen! Mens Sort skub-
ber sine bønder fremad, gør han dem
også til angrebsmål. Samtidig er kon-
gen midlertidigt fanget centrum.
10... De7 11. Lg5
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11... Sbd7?

Bindingen er frygtelig irriterende, og
det var mere fornuftigt at skaffe sig

Kandidatklassen ved DM i Rebild
havde en ret klar  favorit i den ruti-
nerede IM'er Nikolaj Mikkelsen,
Philidor. Og ved ubesejret at score
5½ point levede han sådan set op til
forventningerne og kunne snildt have
vundet klassen. Men han vandt ikke,
for Kassa Korley, ØBRO, en 20-
årig amerikaner på studieophold i
København, tog et halvt point mere
efter den indbyrdes remis i4. runde
og nåede helt op på 6 point.

Et så højt tempo var der ingen af
de øvrige 22 deltagere, der kunne
matche, og seks spillere endte med
at dele tredjepladsen med 4½ point,
et helt point efter Nikolaj Mikkelsen
på andenpladsen.

For straks at fjerne al tvivl: Nej,
Kassa Korley er ikke spilleberettiget
i den danske landsholdsklasse, før
han bliver registreret i FIDE gen-
nem Dansk Skak Union. Og ja, det
er hans plan at skifte forbund før
DM 2015.

Godt dansk år
Korley kom til Danmark i juli sidste
år, spillede med i Horsens Lang
Weekend og blev gode venner med
nogle ØBRO-spillere. Derfor blev
det Østerbro-klubben, som han på
førstebrættet ydede sit til at spille op
i Skakligaen.

Men der er dybere rødder til Dan-
mark, for det er her, hos hans dan-
ske farfar, at han lærte at spille skak.

Foreløbig var det ét års studieop-
hold, hvor det også blev til en masse
skak. Åbenbart havde det haft en god
indflydelse på spillestyrken, for
straks efter hjemkomsten til USA tog
han hele tre IM-normer på stribe og
bliver udnævnt til International Me-
ster.

Han betragter sit danske år som et
sammenhængende hele, og derfor er
det parti, han har valgt at kommen-
tere, ikke fra kandidatklassen, men
hans bedste i det hele taget fra hans
turneringer i Danmark.

Kandidatklassen

– og Kassa Korley

�

Kassa Korley – vandt kandidatklassen.

Foto: Thomas Vestergård.
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I weekenden efter påske (25.-27.
april helt nøjagtigt) blev den 4. OK
og SuperBrugsen Cup spillet i Tøl-
løse.

Første gang afholdt i 2011 med
22 deltagere i tre præmiegrupper er
denne turnering stille og roligt vok-
set til denne gang 36 deltagere for-
delt på seks grupper, hvilket gør tur-
neringen til en af de største af sin
slags på Sjælland. Også geografisk
tiltrækker turneringen bredt – denne
gang var der folk med fra næsten
hele Sjælland – fra Nykøbing Sj. til
Præstø, fra Kalundborg til Køge
kom der deltagere, i alt 18 klubber.

Tølløse Skakklub
Det specielle er stedet. Tølløse er en
lille stationsby med små 4000 ind-
byggere beliggende i det østlige
Nordvestsjælland. En skakklub har
der været i mange år (klubben er
grundlagt i 1955 og havde i slutnin-
gen af 50’erne hele 21 medlemmer),
men medlemstallet har i de senere år
svinget omkring det magiske syvtal.
Med et par enkelte undtagelser har
de skaklige aktiviteter uden for klub-
ben været begrænset til et fire-
mandshold i C-rækken i 2. hoved-
kreds holdturnering.

Hvorfor denne pludseligt opblom-
strede aktivitet? Årsagen er som al-
tid en kombination af flere faktorer,
men først og fremmest en stædig,
vedholdende indsats fra enkelte ild-
sjæle, først og fremmest klubbens

nuværende kasserer, Janech Han-
sen.

Janech har været medlem af Tøl-
løse Skakklub i rigtig mange år, men
for fire-fem år siden indså han ikke
blot, at noget måtte gøres, men nok
så vigtigt, at han selv ville gøre no-
get for at ændre på situationen. Det
første var at skaffe sponsorer lokalt
– det lykkedes efter det første år at
få en rigtig god opbakning fra lokale
erhvervsdrivende, som turnerings-
navnet også viser (det første år var
det dog bl.a. Janechs nevø, der måtte
være med).

Der var andre udfordringer, som
måtte løses. F.eks. havde Tølløse
Skakklub slet ikke materiel til at af-
holde en turnering – eller penge til at
købe for. Lige præcis det problem
blev løst ved at søge hjælp hos større
naboklubber. Ure, brætter og brik-
ker til turneringen bliver stadigvæk
lånt i Holbæk Skakklub.

Men der var mange andre detal-
jer, som der måtte tages stilling til i
starten, og som ikke er en selvfølge,
når der ikke er nogen rigtig erfaring
med at arrangere turneringer eller for
den sags skyld spille med i turnerin-
ger (f.eks. at deltagere vil forvente
et program). Heldigvis fik klubben
for nogle år siden et medlem, som
kunne bistå med gode råd om den
slags. Leif Jensen vil være kendt af
mange, både for sit arbejde i rating-
komiteen og for sin flittige deltagelse
i turneringer i både ind- og udland.

http://tolloseskakklub.skysite.dk/

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

Tidsskrift för Schack
#9/1902;  #3/1926
og #5/1928.

Schackspelaren
#1-12/1932; #1 og #5/1933.

Arbejderskak
#1—2 og #4/1931;  #2 1932.

Talvbladid (Færøerne)
alle utgivne nummer.

Norsk Sjakkblad
1906, 1908
#4/1959;  #1/1960;
#1/1961; #2—5/1968
#5/1969.

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

Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

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

OK og SuperBrugsen Cup:

Skak i Tølløse

Fra klubber over hele Sjælland kommer de til ...

Af Preben Dalberg

Match i Chess House:

Seniorer mod juniorer

Otte seniorer +60 mod otte junio-
rer, de fleste langt under 20 år, så-
ledes at alle ældre mødte alle unge.
Det var på programmet i århusian-
ske Chess House 15. juni, og se-
niorerne, som var hentet fra Nør-
resundby og Nordre, levede så no-
genlunde op til favoritværdige-
heden og vandt sammenlagt 34-30.
Betænkningstiden 15 minutter + 10
sekunder pr. træk passede nok de
unge bedst, og Jesper Thybo fra
juniorerne blev dagens topscorer
med 7 point af 8, mens Jens Køl-
bæk var bedst hos seniorerne med
5½ point af 8.

www. chesshouse.dk/
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OK og SuperBrugsen Cup 2014 1 2 3 4 5 6 pts.

1. Hans Dahl Pedersen, Køge Skakklub 2150 � ½ 1 ½ ½ 1 3½

2. Morten Madsen, Præstø Sk. 1994 ½ � ½ ½ ½ 1 3

3. Henrik Dahl Pedersen, Køge Sk. 2083 0 ½ � 1 ½ 1 3

4. Preben Dalberg, Holbæk Skakklub 2060 ½ ½ 0 � 1 1 3

5. Leif Jensen, Tølløse Skakklub 2010 ½ ½ ½ 0 � 1 2½

6. Mikkel Manosri Jacobsen, BMS Skak 2107 0 0 0 0 0 � 0

25.-27. april i Tølløse. Ratinggennemsnit 2067. Kandidatresultat 5 point.

anderledes – alle forhold omkring
turneringen er i orden, men det er
stadig så nyt, at det ikke er blevet
rutine.

Man kan spørge, hvad det her be-
tyder for Tølløse Skakklub ud over
lige det at arrangere turneringer. Det
er selvfølgelig endnu små skridt, men
ifølge Janech har han en begrundet
forventning om, at klubben vil have
mere end ti medlemmer til efteråret
og vil kunne stille hold i både B- og
C-rækken i hovedkredsens holdt-
urnering. Så på det punkt ser det
også positivt ud.

Succes avler succes. Så det skal
nævnes, at Janech også arbejder på
at gøre Bymidten Cup, som er en
hurtigturnering, til en årlig begiven-
hed. Foreløbig er planerne, at den
skal spilles for anden gang i septem-
ber i år. Så hold øje med indbydel-
sen.

Og det er de tre hovedfaktorer, der
har gjort OK og SuperBrugsen Cup
til en årligt tilbagevendende og suc-
cesfuld turnering: Janechs meget
store og vedholdende indsats for at
finde en måde at løse alle praktiske
problemer på, Leifs viden om hvad
der skal til, og endelig den økono-
miske opbakning, som projektet får
fra lokale erhvervsdrivende.

En rar atmosfære
Selv var jeg med i år for første gang,
og det var en rigtig fin oplevelse.
Der er gode spilleforhold for alle
spillere, gode forplejningsmulig-
heder og en meget rar atmosfære.
Ud over det skaklige var der for-
skellige konkurrencer m.v., altsam-
men noget, som vidner om arran-
gørernes vilje til at gøre noget sær-
ligt for deltagerne. Og som lige netop
fik denne turnering til at opleves lidt
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Turneringsvinder  Hans Dahl
Pedersen, Køge, med hvid
mod Leif Jensen fra den
arrangerende klub Tølløse.

Foto: Lars-Henrik Bech Hansen.

Det følgende parti er fra 4. runde og
bragte den senere vinder af top-
gruppen alene i spidsen:

Mikkel M. Jacobsen
BMS Skak (2107)

Hans Dahl Pedersen
Køge Skakklub (2150)

Dronningbondespil / D00

1. d4 d5 2. Lf4 Sf6 3. e3 c5 4. c3 Sc6 5.

Sd2 Db6 6. Db3 c4 7. Dxb6 axb6 8. e4

e6 9. g3 b5 10. Lg2 b4 11. Lg5 Ta5 12.

Lxf6 gxf6 13. exd5 exd5 14. Se2 Lh6

15. f4 0-0 16. Sf1(?) Te8 17. Kd2(?)

bxc3† 18. bxc3
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18... Tb5 19. Te1(?) Tb2† 20. Kd1 Tb1†

21. Kd2 Txe1 22. Kxe1 Lg4 23. opgi-

vet. 0-1



www. skakklubbenspringeren.dk

Sondex Cup 2014 – IM 1 1 2 3 4 5 6 pts.

1. GM Daniel Semcesen, Skanderborg Sk. 2507 � ½ ½ 1 1 ½ 3½

2. IM Jakob Vang Glud, Philidor 2513 ½ � ½ 1 ½ 1 3½

3. IM Nikolaj Mikkelsen, Philidor 2422 ½ ½ � ½ 1 1 3½

4. IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj Skf. 2417 0 0 ½ � 1 ½ 2

5. IM Rasmus Skytte, Århus / Skolerne 2437 0 ½ 0 0 � 1 1½

6. IM Jonathan Carlstedt, Sverige 2447 ½ 0 0 ½ 0 � 1

2.-4. maj i Kolding. FIDE-kategori IX. Ratinggennemsnit 2457. Kandidatresultat 2 point.

Sondex Cup er egentlig Bymester-
skabet i Kolding. Med sine 108 del-
tagere i 18 grupper, de to øverste
med internationale titelholdere, er det
østjyske skaktræf derfor et smukt
bevis på energien i de koordinerede
turneringer, når arrangørerne er pa-
rat til at udvikle og forny.

Så meget rift er der om pladserne
i Sondex Cup, at Richardt Ebbesen,
formand i den arrangerende klub,
Springeren Kolding, valgte at annul-
lere den aftalte indbydelse i Skak-
bladet, fordi tilmeldingerne var
strømmet ind spontant, og alt var
udsolgt på forhånd!

Turneringskonceptet er fem run-
der fredag-søndag, i alle-mod-alle
grupper med seks deltagere, og en
betænkningstid uden tillægstid, 2 ti-

mer til 40 træk plus ½ time til resten.
Dertil gode overnatningsmuligheder
og fuld forplejning på spillestedet til
fornuftige priser.

To spillere over 2500
Ratingfavorit i topgruppen var IM
Jakob Vang Glud med 2513 og for-
håbninger om snart at blive storme-
ster. Nogle få point efter ham fulgte
sidste års vinder, svenskeren Daniel
Semcesen, som i fjor vandt som IM,
men i mellemtiden havde færdiggjort
sin stormestertitel og derfor i år
kunne stille op som GM.

Før det indbyrdes opgør mellem
de to førte Jakob Vang Glud med
2½ point af 3 mod Semcesens 2
point. Stormesteren havde afleveret
remiser mod Nikolaj Mikkelsen og

landsmanden Jonathan Carlstedt i 2.
og 3. runde, mens Jakob Vang Glud
i 2. runde havde spillet remis med
Rasmus Skytte, som Semcesen hav-
de slået i åbningsrunden. Svenske-
ren pressede hårdt på for gevinst,
afslog remis, men måtte efter 47 træk
indstille sig på at gå til sidste runde
et halvt point efter både Jakob Vang
Glud og Nikolaj Mikkelsen, som
efter sejre i 3. og 4. runde over Ras-
mus Skytte og Jonathan Carlstedt var
nået helt frem på 3 point af 4.

Dermed var der lagt op til en ren
finale mellem Jakob Vang Glud og
Nikolaj Mikkelsen, men i stedet for
at satse hårdt på solosejr, enedes de
om remis efter 30 forsigtige træk.
Det gav plads for Semcesen, og han
udnyttede chancen ved at vinde i fin

Af Thorbjørn Rosenlund
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Sondex Cup:

Daniel
Semcesen
– atter sejr,
men delt.

Alt udsolgt i Kolding

Med 108 deltagere i 18 grupper

var alle pladser hurtigt besat ...

Foto: Thomas Vestergård
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IM Nikolaj Mikkelsen
Philidor (2422)

IM Rasmus Skytte
Århus/Skolerne (2437)

Siciliansk / B40

1. e4 c5 2. b3 e6 3. Sf3 a6 4. Lb2 Sc6

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

Lxd4 Sf6 9. g3 e5 10. Lb2 Lg4 11. Dd3

d5 12. f3 Lh5 13. Sd2 dxe4 14. Sxe4

Sxe4

Sort vil hindre den hvide rokade, men
hans egen rokade bliver også be-
sværliggjort, og e-bonden bliver et
angrebsmål, så f.eks. 14... Lg6 havde
nok været bedre.
15. Dxe4 Da5† 16. Kf2 Td8 17. Ld3 f6

18. Thd1 Lc5† 19. Kg2 Db6

Sondex Cup 2014 – IM 2 1 2 3 4 5 6 pts.

1. FM Kassa Korley, ØBRO 2387 � ½ ½ 1 1 1 4

2. FM Jwan Bakr, Frem Skakklub 2350 ½ � 0 1 1 1 3½

3. IM Attila Gergacz, Springeren Kolding 2341 ½ 1 � ½ 1 0 3

4. IM Jasmin Bejtovic, Bosnien-Hercegovina 2396 0 0 ½ � ½ 1 2

5. IM Igor Teplyi, Nordre 2403 0 0 0 ½ � 1 1½

6. IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg Sk. 2397 0 0 1 0 0 � 1

2.-4. maj i Kolding. FIDE-kategori VI. Ratinggennemsnit 2379. Kandidatresultat 2½ point.

stil over Thorbjørn Bromann. Efter
at have afventet de sidste resultater i
gruppen kunne det fastslås, at Sem-
cesen havde den bedste korrektion
af de tre og dermed for andet år i
træk var vinder af Sondex Cup samt
bymester i Kolding.

IM-gruppe 2 blev vundet af Kas-
sa Korley, USA, som under sit stu-
dieophold i Danmark spiller for
ØBRO og hurtigt er blevet et kendt
navn efter bl.a. sejr i  kandidatklassen
ved DM i påsken.

Blandt turneringens mest sevær-
dige partier var det følgende, hvor
begge spillere modigt går til angreb
uden at bringe kongerne i sikkerhed
med rokade.
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20. Lc4

Her var allerede 20. Lxe5 muligt.
20... Lg6 21. Dg4 f5?!

Nu bliver e-bonden igen svag, og
den hvide løber på b2 får ny luft.
Sort er i store vanskeligheder.
22. Dg5 Le7 23. Txd8† Dxd8 24. De3

b5 25. Le6 Dc7 26. Dxe5 Dxc2†

Overlader den sorte konge til sin
skæbne, mens den hvide står sikkert

på h3. Men 26... Dxe5 27. Lxe5 Kf8
var jo heller ikke sjovt.
27. Kh3 Dd2 28. Te1

Hvid står overvældende, og Sort
vælger en død i skønhed.
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28... Ld6(?)

28... Dd6 gav ikke større håb.
29. Dxg7! Dxe1 30. Dd7† Kf8 31. Lg7

mat! 1-0

3
. 
r
u

n
d

e

Nikolaj Mikkelsen med de hvide
brikker mod Rasmus Skytte.



Copenhagen Chess Challenge 2014:

1 IM Jens Ove Fries Nielsen, Danmark (2384) 7

2-5 IM Helgi Dam Ziska, Færøerne (2491) 6½

GM Henrik Danielsen, Island (2483) 6½

GM Jonny Hector, Sverige (2511) 6½

IM Tobias Christensen, Danmark (2368) 6½

6-9 GM Hannes Stefansson, Island (2548) 6

IM Thorsten Michael Haub, Tyskland (2441) 6

IM Nikolaj Mikkelsen, Danmark (2430) 6

FM Mads Hansen, Danmark (2358) 6

10-18 GM Carsten Høi, Danmark (2397) 5½

FM Daniel V. Pedersen, Danmark (2244) 5½

GM Daniel Semcesen, Sverige (2513) 5½

FM Jacob Sylvan, Danmark (2348) 5½

FM Bjørn Møller Ochsner, Danmark (2307) 5½

GM Heikki M.J. Westerinen, Finland (2299) 5½

IM Bragi Thorfinnsson, Island (2459) 5½

FM Fabian Englert, Tyskland (2310) 5½

FM Reinhold Müller, Tyskland (2282) 5½

19-31 FM Kassa Korley, USA (2390) 5

Nicolai Kvist Brondt Pedersen, Danmark (2200) 5

GM Thröstur Thorhallsson, Island (2437) 5

IM Bjarke Sahl, Norge (2368) 5

Tom Rydström, Sverige (2190) 5

Jonas Bjerre, Danmark (1961) 5

Tavs Bjerre, Danmark (2067) 5

Dennis Jørgensen, Danmark (2231) 5

WFM Sandra de Blecourt Dalsberg, Danmark (2121) 5

Robin Karlsson, Sverige (2008) 5

Jan Nordenbæk, Danmark (2248) 5

Sandi Stojanovski, Danmark (2265) 5

Mikkel Manosri Jacobsen, Danmark (2113) 5

I alt 68 deltagere.

14. - 18. maj, i Ballerup.
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Seks stormestre, syv IM'ere, og
mange med titeldrømme bidrog til at
gøre årets Copenhagen Chess Chal-
lenger til endnu en vellykket open i
BMS Skaks domicil i Ballerup. Det
var 10. gang, den ungdomsaktive
klub gav stærke juniorer udfordrin-
gen at møde  etablerede topspillere
på lige fod i en åben schweizer-
turnering, og selv om der i slut-
stillingen er trængsel af titelholderne
på præmiepladserne, er der  også
plads til de unge.

Mads Hansen, Frem Skakklub,
med 6 point, og Bjørn Møller Ochs-
ner, Jetsmark, med 5½ havde mu-
lighed for IM-normer helt frem til
sidste spilledag, og Danmarks yng-
ste mesterspiller, 9-årige Jonas
Bjerre, Skanderborg Skakklub, sco-
rede 5 point og delte 19. pladsen med
langt højere ratede spillere som GM
Thorhalsson, Island, og Bjarke Sahl,
Norge.

Talentet fra Esbjerg
Den i særklasse mest imponerende
præstation, med turneringssejr, GM-
norm og ungdommeligt angrebsspil
kom dog fra en helt anden kant, nem-
lig fra 54-årige IM Jens Ove Fries
Nielsen.

Som den yngste af de fire skak-
spillende Fries Nielsen brødre var
Jens Ove i starten af 1970'erne med
til at gøre Spangsbjergskolen i Es-
bjerg til landets stærkeste og mest
talentudviklende skakcentrum. Ta-

http://copenhagenchesschallenge.dk

Flodhest-e
Af Thorbjørn Rosenlund

Copenhagen Chess Cha

Foto: Sigfred Haubro

Jens Ove Fries Nielsen tog udfo

uventet som overbevisende  for

Og i åbningsspillet tæmmede h

Jens Ove Fries Nielsen lige før han får overrakt

præmiechecken af Tom Skovgaard.



Foto: Thomas Hauge Vestergaard.

lentet førte til IM-titlen i 1984 og en
GM-norm – på hele 15 partier – i
den tyske Bundesliga 1988-89.

Med 7 point af 9 i Copenhagen
Chess Challenger, uden nederlag og
med sejre over bl.a. stormestrene
Jonny Hector, Henrik Danielsen og
Daniel Semcesen tog Jens Ove Fries,
både turneringssejr og sin anden
GM-norm. Som han spillede i CCC
forekommer det særdeles sandsyn-
ligt, at den sidste GM-norm, som
kan være på færre partier, også kom-
mer i hus. Men ratingtallet mangler
endnu en del i de krævede 2500, og
skyggesiden af det kreative og kom-
promisløse spil er svingende resul-
tater, således som han også viser ek-
sempler på i kollektionen af danske
turneringer her i bladet.

Af konkurrenterne var Helgi Dam
Ziska nok farligst. Også den unge
færing spillede for GM-norm, med
hver 5 point af 6 ville han og Jens
Ove Fries Nielsen ikke risikere no-
get i det indbyrdes parti i 7. runde  –
det sene parti i denne lørdags dob-
beltrunde – og man tog remis efter
otte træk. Ziska spillede derefter
endnu en kort remis, seks træk mod
Henrik Danielsen, før han i sidste
runde var ude i en lang kampremis
mod topratede Hannes Stefansson.
Imens scorede Jens Ove Fries Niel-
sen en overbevisende sejr over
Semcesen for til slut at rulle i mål
med remis i fem træk mod den tyske
IM Torsten Michael Haub.
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Et vigtigt parti
Turneringssejren blev grundlagt i 5.
runde, hvor seks spillere, Daniel
Semcesen,  Helgi Dam Ziska, Car-
sten Høi, Kassa Korley, Henrik
Danielsen og Jens Ove Fries Niel-
sen havde 3½ point, og de to øvrige
indbyrdes toppartier endte remis.
Foruden partiet mod Henrik Daniel-
sen har Jens Ove Fries valgt at vise
sin originale angrebssejr i 2. runde.

Jens Ove Fries Nielsen

kommenterer:

Henrik Danielsen
Island (2483)

Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2384)

Flodhest / A41

1. c4 e6 2. Sf3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 Se7

5. 0-0 d6!?

Et andet system, jeg benytter, er 5...
d5 6. d4 0-0 7. Sbc3 Sbc6. Noget
Jusupov spillede i starten af firserne
- et ganske solidt forsvar.

6. d4 Sd7 7. Sc3 a6

Imod Mads Andersen i Chess
House’s GM-turnering spillede jeg
7... 0-0, og efter 8. e4 a6 9. Le3 Tb8(!)
10. a4 c5!? 11. dxc5 dxc5 12. Dd6
Sc6 13. Lxc5 Sxc5 14. Dxc5 Da5
opnåede jeg vældig fin kompensa-
tion for bonden.
8. Te1 Tb8(!)

En idé jeg fandt på for et par år si-
den. Bondefremstødet b7-b5 lurer,
og når Hvid spiller a4, svækkes b4-
feltet.
9. a4!?

Trods alt. F.eks er 9. b3 b5 ganske
bekvemt.
9... 0-0 10. Tb1(!)

Hvid vil ikke spille e4 og lukke løber-
diagonalen. På 10. e4 ville 10... c5
være ganske interessant.
10... h6!?

Igen afventende. Det kunne jo være,
at Hvid trods alt spillede e4. 10... c5
ville være en stor positionel fejl: 11.
dxc5! Sxc5 12. Lf4 e5 13. Lg5, eller
11... dxc5 12. Se4! Da hvid ikke har

eksperten
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llenge:

ordringen op og vandt lige så

ran stormestre og titeljægere.

han junglens farligste dyr.

Jens Ove

Fries

Nielsen

– tog en af

karrierens

største

sejre.
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Hvid vil stabilisere kongefløjen.
Mere voveligt, men spilleligt var 18.
g4 f5 19. gxf5 gxf5 20. Sg3.
18... f5 19. Sf2 Se7 20. Tc2

Hvid vil have sin sortfeltede løber
med hjem.
20... Lc8 21. Lc1 g5

Nu skal der ske noget! Gør plads til
en springer på g6 og gør klar til linje-
åbninger. På 21... e4 kunne Hvid
prøve 22. g4!, og efter 22... Sf6 23.
h3 er det Hvid, der kan prøve at
snuppe initiativet. 21... exf4?! er fint
for Hvid efter 22. exf4 Sf6 23. Tce2!
22. e4?

Dette bondefremstød giver nu Hvid
store problemer. Specielt det dejlige
felt e5 bliver en rigtig magtfaktor for
Sort, men Hvid ville ikke bare sidde
og vente. 22. fxg5 hxg5 23. Dh5
forekommer voveligt, men Sort skal
svare præcist: 23... g4 med ideen 24.
e4 Sf6 25. Dg5 f4! 26. gxf4 exf4 27.
Dxf4 Sfxd5 ser godt ud.
22... exf4 23. gxf4 gxf4 24. Lxf4

24. Sd3 Se5 25. Lxf4 (25. Sxf4 fxe4)
25... Sxd3 26. Dxd3 Sg6. Begge
varianter er ubehagelige for Hvid.
24... Se5

Hopla! Der var den.
25. Dh5?

Bedre var 25. Lxe5.
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25... S7g6

Ikke verdens sværeste træk at finde.
Nu går det helt galt for Hvid.
26. Lxh6? Lxh6 27. Dxh6 f4

Sort mangler en bonde, men Hvid
mangler en stilling! Det bedste ved
f4 er, at med ét bliver fire brikker
pacificeret: Te1, Tc2, Sc3 og Sf2,
som alle stirrer mod e4-bonden.

... COPENHAGEN CHESS CHALLENGE

flyttet e-bonden frem, kan feltet nu
bruges af springeren. F.eks. 12...
Sc6 13. Lf4 e5 14. Lg5 f6 15. Dd5†
Kh8 16.Le3, og den sorte stilling er
en ruin. Også 10... a5 11. Sb5! er
ubehageligt. Men en anden spæn-
dende idé var måske 10... Sc6!? med
mulighederne 11. d5 Sa5 eller 11.
b4 a5! 12. b5 Sb4 13. La3 c5!, eller
11... e5 med ideen 12 dxe5 a5! 13.
b5 Scxe5. Hvid kan også forsøge
11. e4 e5 eller 11. Sb4!?
11. b3 b6

Så er alle felter på 5. række over-
dækket.
12. La3 Lb7
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Nu har vi en ægte flodhest, og det er
op til Hvid at bryde igennem.
13. e3 c5!? 14. Tc1 Sf5!?

Tvinger Hvid til en erklæring, da
cxd4 lurer. Mere afventende var 14...
Dc7 og 14... Sc6.

15. d5 e5

Så blev der muret til i centrum. Det
minder om nogle varianter inden for
g3 i kongeindisk.
16. Sd2

Det er blevet tid til at omgruppere.
16. b4!? var interessant men Sort
klarer sig efter 16... cxb4 17. Lxb4
Sc5! 18. e4 Sd4 med ideen 19. Sxd4
exd4
16... Se7

Gør f-bonden klar.
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17. Sde4

Med den luskede trussel 17... Dc7
18. Sxd6 Dxd6 19. Se4 Dc7 20. d6
med overlegen stilling. 17. b4 kunne
igen prøves her med ideen 17...cxb4
18. Lxb4 Sc5 19. Sb3 Lc8! 20.
La3!? Sort kunne også besvare 17.
b4 med 17... f5 18. a5 e4 og meget
skarpt spil.
17... Sc8! 18. f4
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Helgi Dam Ziska med hvid mod Henrik Danielsen i næstsidste runde. Begge havde

gode chancer for turneringssejr, men Ziska mangler kun at placere løberen på g5, og

Danielsen at svare Le6, før man enedes om remis. Endnu to remiser i slutrunden gav

dem del i 2-5. pladsen.
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Heikki Westerinen 70 år

27. april, to uger før starten i Co-
penhagen Chess Challenger, var
den finske skaklegende GM Heikki
Westerinen fyldt 70 år. Hans ak-
tive karriere i topskak har strakt sig
over mere end et halvt århundrede,
og tilbage i Skakbladet fra sidst i
1960'erne kunne en imponeret
dansk junior læse, at mesterskabet
for Finland var vundet af Heikki
Westerinen med 13½ af 14, og at
‘... hans sisu præsterede 11 gevin-
ster i følge’.

I årene 1962-1996 deltog han på
det finske hold ved 18 skak-OL og
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Hjælpemat i 3 træk!
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28. Lh3 Tb7 29. Lxc8 Dxc8 30. Dh5 Th7

31. Dd1 Sh4

Og Hvid opgav den håbløse stilling.
0-1

Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2384)

Sandra de Blecourt
Dalsberg Danmark (2121)

Dronningbondespil / D00

1. d4 d5 2. Sc3 Sf6 3. Lf4 Lf5

Et træk, jeg har mødt utallige gange.
4. f3!? e6 5. g4 Lg6 6. h4

Fremad!
6... h5!?

Det mest spillede her er 6. h6!?
7. g5 Sh7?!

Her står springeren rigtig dårligt.
Bedre er 7... Sg8!?, som Nicolai
Brondt spillede mod mig i en tidli-
gere CCC-turnering.
8. e4! Lb4!?

Lægger tryk på Hvids centrum.
9. exd5?

Dette er til gengæld et positionelt
dårligt træk. Rigtigt var enten 9. Ld3
efterfulgt af Sge2 eller det spændende
9. a3!? Lxc3† 10. bxc3 dxe4 11. fxe4
Lxe4 12. Th3 med fin kompensa-
tion.
9... Dxd5!

I min naivitet håbede jeg på 9... exd5
10. De2† med overlegen stilling,
men den hopper Sandra ikke på.
10. Dd2

Næsten det eneste fornuftige. 10.
a3?! Lxc3† 11.bxc3 Sc6, og Hvid
har store positionelle problemer, f.
eks. 12. Tb1 0-0-0 med truslen e5?!
eller Da2. På 12. Lxc7 Tc8 13. Lf4
0-0 får Hvid svært ved at holde sam-
men på stillingen.
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nåede 238 partier. Han har mødt
flere generationer af verdensmestre
og superstormestre, og været far-
lig for enhver, vandt bl.a. over Bo-
ris Spasskij i 1974.

Westerinen har været en meget
velkommen deltager i Copenhagen
Chess Challenger de seneste fem
år, så da det finske Skakforbund
fejrede fødselsdagen med en ven-
skabelig turnering 3. maj, var CCC-

arrangør  Tom Skovgaard inviteret
med. Tilfældigt trak de i øvrigt hin-
anden i 1. runde og spillede remis i
et langt parti. Risto Tuominen vandt
med 4½ point af 5, mens Wester-
inen fik 3½ og Tom Skovgaard 2½
(24 deltagere).

Den mest originale fødselsdags-
hilsen kom fra den finske problem-
komponist Terho Marlo, som præ-
senterede følgende opgave:
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Westerinen, Heikki

I en hjælpemat trækker Sort først, og spillerne hjælpes ad med at nå
frem til matstillingen.

Her skal slutstillingen ses sammen med opgaven, og løsningen er:
1... Lf2 2. c4 Ke3 3. Kc3 Lf3 4. Sc2 mat!

Først dannede brikkerne et ‘W’– og i slutstillingen et ‘H’.
Meget elegant!
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10... Lxc3?!

Her er det meget bedre at opretholde
trykket med 10... Da5! 11. Ld3 Lxd3
12. Dxd3 Lxc3! 13. Dxc3 Dxc3 14.
bxc3 Kd7! med ideen Sc6-e7 eller
Sc6-a5 med fordel for Sort. Hvid
bør derfor indskyde 11. Lb5†! c6
12. Ld3, så Sorts springer ikke får
feltet c6. Derimod ikke 11. Sge2?!
Sc6 12. Lh3 0-0-0! (12... 0-0 er også
en mulighed) 13. 0-0 Sxd4!
11. bxc3! Sc6!

I stedet for 11... c5.
12. Le3!

12. Lxc7 Tc8 13. Lg3 Sa5 ser ikke
kønt ud. Hvid skal have styr på sit
centrum.
12... 0-0-0?

Alt for farligt. Inviterer Hvid til an-
greb. Bedre var 12... 0-0, men efter
13. c4 Dd7 14. Se2 har Hvid igen
kontrol over stillingen.
13. c4 Dd6

13... Sa5!?
14. Se2 The8! 15. Tb1!
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15... Sf8

Sandra aktiverer springeren. Efter
15... e5 16. Lh3† Kb8 17. d5 Sd4
18. 0-0 (men endelig ikke 18. Sxd4
exd4 19. Dxd4 c5! og Hvid er i pro-
blemer) står Hvid fantastisk. F.eks.
18... Sxc2 19. Lxa7†! Kxa7 20. Da5†
Da6 21. Txb7†!!
16. Lg2

16. Eller Lh3!?
16... e5

Nu bliver det rigtig spændende!
17. d5!

17. c5 Dd5 18. Sc3 Dc4 19. d5 Sd4,
og Sort er ovenpå.
17... Sd4 18. 0-0! Sxc2 19. Lxa7!

Indleder et afgørende angreb.
19... b6 20. Lh3† Kb7

Pointen med 20. Lh3 er 20... Sd7
21. Da5 bxa5 22. Tb8 mat! Eller 21...
Kb7 22. Lxd7 Txd7 23. Lxb6 cxb6
24. c5!
21. Da5! Sd4 22. Lxb6!

Løberen skærer sig igennem Sorts
barrikader.
22... cxb6
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23. c5!!

Nøgletrækket!
23... Lxb1 24. Txb1 Sxe2† 25. Kf2

Det mest præcise.
25... Sc3 26. c6† Kb8 27. Txb6† Kc7

28. Tb7 mat! 1-0

Copenhagen

Chess Challenge

Ti års vindere af CCC med deltager-
antallet i parentes:

2005 Nick de Firmian (20)
2006 Mikhail Ivanov Rusland (20)
2007 Simon Bekker-Jensen

og Mikhail Ivanov (26)
2008 Allan Stig Rasmussen (38)
2009 Daniel Semcesen

og Stellan Brynell (76)
2010 Stellan Brynell (68)
2011 Andreas Skytte Hagen (79)
2012 Stellan Brynell (66)
2013 Jonny Hector (83)
2014 Jens Ove Fries Nielsen (68)

I år var turneringen også officielt
københavnsmesterskab, og en for-
udsætning for titlen var medlemskab
af en klub under Københavns Skak
Union. Helgi Dam Ziska, Philidor,
vandt titlen på korrektion foran Hen-
rik Danielsen fra den arrangerende
klub BMS Skak.

Efter en vellykket debut sidste år slog
Fredericia Skakforening fra d. 21.
maj til d. 25. maj dørene op for de-
res anden internationale skakturne-
ring, GLENCO Chess 2014. I IM-
gruppen var der endnu en gang fun-
det 6 danskere og 4 udlændinge, som
skulle kæmpe om turneringssejren.
I modsætning til sidste år, hvor der
var stor forskel på top og bund, var
feltet i år meget tæt, og kun 120 Elo-
point skilte den 1- og 9-seedede før
turneringen.

De udenlandske deltagere bestod
af et tysk kærestepar, Melanie Ohme
og Nikolas Lubbe, og to herboende
udlændinge, Jwan Bakr fra Syrien
og Attila Gergacz fra Ungarn. Blandt
de seks danskere var der tre gengan-
gere. Jens Ove Fries Nielsen, Igor
Teplyi og Carsten Bank Friis deltog
nemlig også i 2013-udgaven. De fik
i år selskab af Niels Jørgen Fries
Nielsen, Mads Hansen og Jacob
Carstensen.

Som arrangør af en IM-turnering
håber man altid på, at der kan blive
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Af Claus Marcussen

... COPENHAGEN CHESS CHALLENGE

Tre points

forspring
Den tyske IM Nikolas Lubbe g

danskerne baghjul i Fredericia

www. fredericia-skakforening.dk/

IM2014/



GLENCO Chess 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. IM Nikolas Lubbe, GER 2428 � ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8

2. IM Igor Teplyi, DEN 2401 ½ � 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 5

3. IM Jens Ove Fries Nielsen, DEN 2384 0 1 � ½ 1 1 ½ 0 1 0 5

4. FM Jacob Carstensen, DEN 2381 0 ½ ½ � ½ 0 ½ 1 1 1 5

5. WGM Melanie Ohme, GER 2350 ½ ½ 0 ½ � 0 ½ ½ 1 1 4½

6. IM Attila Gergacz, HUN 2369 0 0 0 1 1 � ½ 1 0 ½ 4

7. FM Niels J. Fries Nielsen, DEN 2308 0 ½ ½ ½ ½ ½ � ½ ½ 0 3½

8. FM Mads Hansen, DEN 2358 0 ½ 1 0 ½ 0 ½ � 0 1 3½

9. FM Carsten Bank Friis, DEN 2255 0 0 0 0 0 1 ½ 1 � 1 3½

10. FM Jwan Bakr, SYR 2341 0 ½ 1 0 0 ½ 1 0 0 � 3

21.-25. maj i Fredericia, Kategori V. Ratinggennemsnit 2356. IM-norm 5½ point.

lavet en norm, og denne gang havde
to af danskerne mulighed for at fær-
diggøre deres IM-titel i Fredericia,
da både Niels Jørgen Fries Nielsen
og Jacob Carstensen kun manglede
en norm for at få IM-titlen. De to

andre normhåb, Melanie Ohme og
Mads Hansen, havde derimod kun
hver én norm før turneringen, så for
dem handlede det mere om at få en
vigtig norm på vej mod titlen. Den
syriske deltager, Jwan Bakr, kunne

derimod være ligeglad med normer,
da han allerede har fire af slagsen,
og derfor blot mangler at passere
2400 i Elo-rating.

Det lokale islæt, Carsten Bank
Friis, havde næppe forventninger om
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GLENCO Chess 2014 – Forrest fra venstre Attila Gergacz, Jwan Bakr, Jens Ove Fries Nielsen, Mads Hansen og Niels Jørgen

Fries Nielsen, bagest fra venstre Igor Teplyi, Carsten Bank Friis, Melanie Ohme, Nikolas Lubbe og Jacob Carstensen.

Foto: Johnni Marcussen

GLENCO Chess 2014:

s

gav
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kontoen. En overbevisende slutspurt
må man sige.

Også EMT-turnering
Fra fredag til søndag blev der side-
løbende med IM-turneringen spillet
en koordineret EMT-turnering, som
i år havde deltagelse af 48 spillere,
hvilket var næsten en fordobling af
antallet fra sidste år. I den øverste
gruppe, som var forbeholdt folk med
2000+ i Elo, var der en plads til næ-
ste IM-turnering på spil. Efter en
indbyrdes remis i 3. runde mellem
Johnni Veng og John Filip Rendboe,
var der lagt op til to spændende run-
der søndag. Her klarede Johnni sig
bedst, og med 4 point løb han af med
førstepladsen foran John med 3½.

Solskin og kampskak
Efter fem hårde og travle dage kunne
arrangørerne kigge tilbage på en god
og hyggelig turnering, hvor der var
spillet en masse god skak. Vejret var
desværre ikke rigtig med os, da det
de fleste dage var bragende solskin
med høje temperaturer, hvilket jo
ikke kan betegnes som godt skak-
vejr. På trods af dette blev der virke-
lig gået til den i IM-gruppen med
masser af kampskak, hvilket glæ-
dede arrangørerne.

Desværre er Fredericia Skakfor-
enings perfekte lokaler sat til salg.
Men der gøres alt for at finde nye
lokaler, hvor vi kan gennemføre vo-
res IM-turnering næste år – og mon
ikke det lykkes. Foreløbig har vi en
vigtig ting på plads – vores sponsor,
Glenco, har givet tilsagn om at være
med igen.

To af de bedste partier fra turne-
ringen var vinderen Nikolas Lubbes
sejr over Jens Ove Fries Nielsen, og
samme Jens Oves gevinst mod Me-
lanie Ohme. De følger her:

at lave en norm. Hans primære mål
var at forbedre resultatet fra sidste
år, hvor han scorede 2½ point. Vig-
tigst af alt var det dog at komme på
tavlen med et helt point, da han sid-
ste år ikke vandt nogen partier.

Tre points forspring
Efter de ni partier var mange forud-
sigelser dog gjort til skamme. De,
som inden turneringen havde forud-
sagt en tæt turnering, tog nemlig gru-
eligt fejl. Tyske Nikolas Lubbe fe-
jede al modstand til side. Han endte
på 8 point med hele 3 point ned til de
nærmeste konkurrenter, et resultat
som svardee til imponerende 2701 i
præstationsrating! I løbet af turnerin-
gen afgav han kun to remiser. Den
ene faldt meget naturligt i 1. runde
mod Melanie Ohme, imens den an-
den kom mod Igor Teplyi i 6. runde.

På delt andenplads kom de tre dan-
skere, Jens Ove Fries Nielsen, Igor
Teplyi og Jacob Carstensen. Først-
nævnte især havde en mærkværdig
turnering. I ugen før turneringen
havde han på flotteste vis scoret sin
anden GM norm i Copenhagen
Chess Challenge, og det var derfor
en skarp kontrast, at han her lagde
ud med kun et ½ point i de første 3
runder. Herefter scorede han dog 4½
i de sidste 6 partier, hvorved han fik
en godkendt turnering ud af det.

Da normkravet var 6 point i år,
stod det ret hurtigt klart, at arrangø-
ren ikke fik en norm at glæde sig
over. Men der var trøst at hente i
den lokale spillers succes. Efter ½
point i de første 6 partier lignede det
en katastrofeturnering for Carsten
Bank Friis, men på imponerende vis
sluttede han af med at slå Attila Ger-
gacz, Jwan Bakr og Mads Hansen.
Pludselig stod der altså 3½ point på
tavlen og et lille plus på rating-

Nikolas Lubbe

kommenterer:

Det følgende parti indeholder gan-
ske vist flere unøjagtigheder fra
begge spillere, men alligevel – eller
netop derfor – var det et spændende
og hårdt udkæmpet parti.

Nikolas Lubbe
Tyskland (2428)

Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2384)

Pirc / B07

1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 a6 4. Lg5 b5

Objektivt set vel fejlagtigt, men man
må være tro mod sin stil. Hvis man
har set nogle af Jens Ove Fries Niel-
sens partier vil man være klar over,
at han ofte får komplekse og ubalan-
cerede stillinger.
5. e5 b4

Noget bedre var nok 5... dxe5 6. dxe5
Dxd1† 7. Txd1 Sfd7 8. Sd5 Ta7 9.
Le3 Tb7 10. e6 fxe6 11. Sf4 Sc6 12.
Sgh3 med lidt behageligere stilling
til Hvid.
6. exf6 bxc3 7. fxg7 Lxg7 8. bxc3 c5 9.

Df3 Dc7 10. Tb1

En mere solid plan for Hvid ville
være 10. Lc4 0-0 11. Se2 cxd4 12.
Ld5 Ta7 13. cxd4, idet 13... Dxc2?
ville være en fejl pga. 14. Le4 Dc7
15. 0-0, og aktiviteten af de hvide
officerer sammen med svaghederne
i den sorte stilling giver Hvid klart
bedre chancer.
10... Sc6 11. Lc4 0-0 12. Ld5 Ld7 13.

Dg3 Kh8 14. Se2

Forærer objektivt set enhver fordel
væk. Men som skrevet i indlednin-
gen, skal man spille, som man helst
vil – og jeg var indstillet på et an-
grebsparti. Det formelt korrekte var
at spille 14. dxc5! Da5 15. Se2 Dxc5
16. Td1 Tae8 17. 0-0.
14... cxd4 15. 0-0 dxc3

Ved brættet håbede jeg at have til-
strækkelig kompensation for den
ofrede bonde, men var absolut ikke
sikker. For computeren er denne stil-
ling helt lige!
16. Sf4 Sd4?

En klar fejl, som jeg dog ikke udnyt-
tede.
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Hovedsponsor for det danske kvindelandshold
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17. Tfe1

17. Lxe7!! straffede fejlen, da 17...
Sf5 strander på 18. Df3!  Typisk at
man i komplicerede stillinger ikke
får øje på det simple...
17... Tab8?

En unøjagtighed, bedre ville være
17... e5 18. Sh5 Tab8 19. Txb8 Txb8
20. h3 Sf5 21. Dd3 med uklar stil-
ling.
18. Txb8 Dxb8 19. Lxe7 Te8

19... Sf5 fører til interessante taktisk
vendinger. Efter 20. Dh3 De8 står
hvid rigtig dårligt, hvis man ikke fin-
der det virkelig smukke træk 21.
Lc6!
20. Lxf7 Se2†!

Et vigtigt træk for Sort. Sådan kan
han i det mindste beholde løberparret
og en vis kompensation.
21. Sxe2 Txe7 22. Lc4 Lc6 23. Lxa6

Ofte er det vigtigt at slå en tilsynela-
dende uvigtig bonde, idet forsvaret

kan bestå i truslen om at bytte af og
vinde slutspillet.
23... Le5 24. Dh4 Tg7 25. Sg3 Db6 26.

Lf1?

Af uransagelige grunde var jeg ved
brættet sikker på at dette var det ene-
ste og bedste træk. Men totalt skudt
ved siden af. Passive træk som dette
tillader Sort at opbygge at opbygge
et enormt tryk. I stedet forhindrede
26. Lc4!! effektivt ethvert sort an-
greb, for han må nu bekymre sig om
sin kongens sikkerhed. Trusler som
Dd8 hæmmer ham, og Hvid står klart
til gevinst.
26... Tf7! 27. Sh1 Tf4 28. Dg5 Le4
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29. Te2

Betragt de hvide officerers passivi-
tet. En sørgelig udvikling, som star-
tede med Lf1. Sort har nu tilstræk-
kelig kompensation for det mistede
materiale. Atter ville aktivt spil være
det bedste forsvar: 29. Lc4! Lg6 30.

Lb3, og Hvid er ovenpå.
29... Lg6 30. De7 Tf7 31. De6 Dd4 32.

g3 Kg7 33. h3?

Allerede 32. g3 var ikke godt, og nu
tipper stillingen ohurtigt. Sort står
bedst!
33... Lf5 34. De8?

Nødvendigt var 34. Db3 h5 35. Db1.
Hvid kan vel holde sammen på stil-
lingen, selv om det ikke bliver en
nem sag.
34... Le4

34... Dd5! ville være et stærkt træk
pga. 35. Dd8 Lf6 36. De8 (for at
hindre 36... Le4) 36... Ld7 (truer 37...
Lc6), så derfor 37. De4 Dxe4 38.
Txe4 Lf5 39. Te2 Te7! Og de aktive
sorte brikker kan ikke stoppes af
krykhusarerne på f1 og h1.
35. Dc8 Lf5

Betydelig bedre var  35... Lf3! 36.
Te1 Dd2 37. Te3 h5 ? På grund af
den hvide passivitet står Sort her
klart overlegent!
36. Dc6 Dd1 37. g4

En chance for at komme ud af den
passive stilling.
37... Ld7 38. De4 Tf4 39. De3 Lc6 40.

Sg3 Kh8?

Stærk tidnød hos begge spillere og
en stor fejl i sidste træk før tids-
kontrollen. Nu kan hvid atter håbe!
40... Dd5!, og Sort forhindrer ikke
kun, at den hvide dame trænger ind,
men også ethvert fremskridt fra
Hvid. Trods to hvide merbønder er
stillingen helt lige.
41. Db6 Dd5 42. Dd8† Dg8 43. Dc7

Jeg ledte som tidligere så kraftigt
efter noget konkret, at det enkle for-
blev skjult for mig. Hvid har jo alle-
rede to bønder ekstra. Derfor mang-
ler blot at aktivere af de passive offi-
cerer. En aktiv dame på e7 muliggør
deres udvikling i løbet af de næste
træk, og stillingen er klart bedre for
Hvid. F.eks.  43. De7! Tf7 44. De6
Ld7 45. Db3 Df8 46. Lg2.
43... Dd5 44. Dd8† Dg8 45. Dc7 Dd5

Endnu en skak på d8 ville give remis
ved stillingsgentagelse. Situationen
drejer igen ind mod lige spil.
46. Dc8† Kg7 47. Dd8 Tf8 48. De7†

Kg8?
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Nikolas Lubbe, Tyskland, afgav kun to remiser i hele turneringen, den ene mod kæresten,

den ligeledes tyske stormester for kvinder, Melanie Ohme i første runde.
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Jens Ove Fries Nielsen

kommenterer:

IM Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2384)

WGM Melanie Ohme
Tyskland (2350)

Dronningbondespil / A45

1. d4 Sf6 2. Sc3 d5 3. Lf4

Så har vi næsehornsvarianten, som
jeg efterhånden har fået spillet over
100 gange. Nu er den også begyndt
at poppe op på højeste plan. Bl.a.
Jobava og Rapport anvender den, og
i det nylig afholdte Rapid VM (15
min.) i Dubai spillede Nakamura så-
dan!
3... e6!?

Sandra de Blecourt Dalsberg spil-
lede her 3... Lf5 mod mig i CCC 2014.
4. e3!? Le7!! 5. Ld3 c5 6. Sb5!?

Et af systemerne mod e6!! Indebæ-
rer et langsigtet bondeoffer. Hvid
skal være forsigtig her. Dårligt er
både 6. h3?! c4! 7. Le2 Lb4 og 6.
Sf3?! c4 7. Le2 Sh5 8. Le5 Sc6, men
et godt alternativ er 6. a3! Det er vig-
tigt at dække b4-feltet.
6... Sa6 7. c3 0-0 8. h3!

Et nøgletræk. Den sortfeltede løber
skal selvfølgelig beholdes.
8... Ld7 9. a4 c4 10. Lc2 Db6 11. Sf3

Lxb5 12. axb5 Dxb5

12... Sc7!!
13. Db1!
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Hvid har ofret en bondemand, men
har en strålende kompensation.
Stærkt løberpar, specielt den hvid-
feltede. Der er en klar plan, f.eks.
Se5 efterfulgt af g4. Alt er selvføl-
gelig et spørgsmål om tid. Sort skal
bruge en del på at få brikkerne rigtig

placeret. Altså damen hjem, sprin-
geren via b8 til c6, og derefter b5 og
a5.
13... Sb8

13... Se4 14. Lxe4 dxe4 15. Dxe5
Dxb2 16. 0-0 ser fint ud for Hvid.
Også 14. Se5!?
14. g4! g6

Koldblodigt spillet. I stedet 14... Sc6
15. Sg5 h6 16. h4!? eller 16. Sf3 og
nu truer linjeåbning med Tg1 og g5.
Muligt også 15. g5 Se4 16. Lxe4
dxe4 17. Dxe4 Dxb2 18. 0-0
15. Se5 Sc6 16. Lg5!

Men endelig ikke gå efter kvaliteten
med 16. La4 Db6 17. Lxc6 bxc6 18.
g5 Sh5! 19. Sd7 Db7 20. Sxf8 Txf8
og sort har klar fordel!!
16... Se4!?

Prøver at aflaste stillingen, men nu
kan Hvid vinde kvaliteten under gun-
stige forhold.
17. La4 Db6 18. Lxe7 Sxe7 19. Sd7 Dc7

20. Sxf8 Kxf8 21. Lc2

Hvid omsætter nu stille og roligt
materialefordelen.
21... Sf6 22. Dd1 a6 23. Df3 Kg7 24.

h4 h5 25. g5 Sd7 26. e4 Tf8 27. Tg1!

Dc6 28. exd5 exd5

28... Sxd5 29. b4 S7b6 30. Ta5!
29. Kf1! f6?

Det holder Sorts kongestilling ikke
til.
30. Te1 Tf7
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31. Txe7 Txe7 32. Lxg6! f5 33. Lxf5 Tf7

34. g6 Tf8

Øv, havde håbet på 34... Tf6 35.
Dxh5 Sf8 36. Dh7†!! Sxh7 37.
gxh7† Kh8 38. Tg8 mat!
35. De2 Dd6 36. Lxd7! Dxd7 37. Tg3!

Tf5 38. Te3! Kxg6 39. Te7 Dd8 40.

De6† Tf6 41. De5! 1-0

48... Tf7! 49. Dg5† Kh8 og stadig
lige spil.
49. Te4! Ld4

Eneste træk, da der truer Lc4 med
dronninggevinst.
50. Sf5!

Vi har nu begge under 5 minutter
tilbage, partiet har krævet alt af os
hidtil. Og selv om jeg var i tvivl om
Sf5, så blev alt satset.
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50... Lxf2†?

50... Txf5! er nødvendigt (50...
Dxe4? 51. Sh6† Kh8 52. Dxf8 mat!)
51. gxf5 Lxf2† (51... Dxe4?? er en
grov fejl, da 52. Lc4† vinder dron-
ningen) 52. Kxf2 Dxe4 53. De6 mat!
Dette slutspil er vel let vundet af
Hvid, selv om der dog er lang vej
endnu for at veksle fordelen til det
hele point.
51. Kh2

Sort kan ikke forsvare sig mod trus-
lerne Dg7, Lc4 og Sh6, og står med
en tabt stilling. 51. Kxf2?? ville deri-
mod være en stor fejl pga. 51...
Txf5† 52. gxf5 Dxe4, og Sort har
atter fået gode udsigter til remis.
51... Lg1†

Ikke 51... Dxe4? 52. Sh6† Kh8 53.
Dxf8 mat!
52. Kxg1 Dc5† 53. Te3 opgivet.

Enhver skakspiller vil kunne forstå
de følelser, man har under et så om-
skifteligt parti. Resultatet er selvføl-
gelig uheldigt for Jens Ove, men han
har min store respekt for sin nådes-
løse angrebsskak. Jeg håber, at læ-
seren i det mindste fandt de taktiske
motiver og kombinationer lige så
smukke, som jeg oplevede dem un-
der gennemspilningen af partiet.
1-0
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v/ Steffen Pedersen

Vassily Ivanchuk, Ukraine, blev en
suveræn vinder af Edmonton Inter-
national i Canada med 8 point af 9
mulige. Turneringen, der var en luk-
ket 10-mands gruppe, havde en
spredt sammensætning med et ra-
tingspring på næsten 600 point fra
den højest-ratede til den laveste,
Dale Haessel, der måtte nøjes med
to remiser.

Ivanchuk blev dog fulgt tæt til
dørs af Wesley So, Philippinerne,
der kun afgav et halvt point mere.
Hans parti mod den ene af seks ca-
nadiere i feltet, Raja Panjwani, var
særdeles underholdende. Modstan-
deren, der har en enkelt GM-norm,
sluttede som nr. 5 – tabte til de fire
forreste, vandt over de fire under
sig og spillede remis mod Haessel.

Raja Panjwani (2440)

Wesley So (2744)

Engelsk / A09

1. Sf3 d5 2. c4 d4 3. b4 f6 4. e3 e5 5.

c5 a5

En lidt speciel åbning, der faktisk
har været spillet nogle gange blandt
stærke spillere de senere år.
6. Lb5†?!

I den forløbne sæson af XtraCon-
Skakligaen, vandt Tiger Hillarp-
Persson et fantastisk parti mod
Jonny Hector, som Carsten Høi
kommenterede i forrige nummer af
Skakbladet. Tiger valgte 6. Da4†
Dd7 7. Lb5.
6... c6 7. Lc4

�

12... Le6 13. Sd2 Sbd7 14. a3

Ideen med 0-0-0 og dronningfangst
er jo frygtelig enkel og forklarer dette
forsøg. Efter 14. Lxe6 Dxe6 15. Sf3
er 15... 0-0-0! igen godt. En fort-
sættelse kunne være 16. e4 Df7 17.
e5 Le7 18. Dxd8† Lxd8 19. exf6,
hvor Hvid egentlig er nogenlunde
med materielt, men brikkerne koor-
dinerer slet ikke efter 19... De6† 20.
Kf1 Sxc5.
14... dxe3 15. fxe3 b3 16. Se4?

Herefter taber Hvid meget enkelt.
Men der ser heller ikke ud til at være
noget godt forsvar efter 16. 0-0
0-0-0:
a) 17. Lxe6 Dxe6 18. Se4 Le7 19.
Dg7 Sxe4 20. dxe4 Lf6.
b) 17. Lb2 ser ud til at være Hvids
bedste forsøg, men de taktiske for-
viklinger falder ud til Sorts fordel:
b1) 17... Lxc4 bliver noget rod, selv
om Sort står bedst efter 18. Lxf6
Dxe3† 19. Kh1 Ld5 20. Se4 Le7
21. Dg7 (21. Dxh7 Lxf6 22. Sxf6
Sxf6 23. Txf6 Lxg2† 24. Kxg2
Dg5†) 21... Lxf6 22. Sxf6 De5 23.
Tab1 b2.
b2) 17... Lf5 18. e4 Lh6 ser mere
overbevisende ud.
16... Sxe4 17. Lxe6 Dh4† 18. g3 Sxg3

19. Tg1

19. hxg3 Dxh1† 20. Ke2 Dg2† 21.
Kd1 Df1† 22. Kd2 Df2† 23. Kd1
Sxc5 vinder ligeledes nemt for Sort.
19... Se4† 20. Kd1 Sdxc5 21. De5

Sf2† 22. Ke2 Sfxd3 23. Dd4 Df2† 0-1
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Allerede nu er der lagt op til et større
slagsmål. Sorts kongestilling er
umiddelbart svag, men det er også
åbenlyst, at Hvids angreb er tvun-
get til at slå igennem dér, hvis åb-
ningsspillet skal retfærdiggøres, for
de fremskudte bønder på dronning-
fløjen er allerede undermineret.
7... axb4 8. Sxe5

Efter 8. exd4 ser 8... e4! stærkt ud.
Man vil næppe trække springeren
tilbage til g1, men på 9. De2 De7
10. Sh4 kan Sort måske endda spille
10... g5, for efter 11. Dh5† Kd8 12.
Sg6 har man 12... De8!
8... fxe5!

8... Sh6 9. Sd3 Lf5 var en umiddel-
bart roligere fortsættelse, men stil-
lingen åbnes alligevel i løbet af få
træk, og Sort må stadig slås med
kongen i centrum.
9. Dh5† g6 10. Dxe5† De7 11. Dxh8

Sf6
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Et ganske typisk scenarie, hvor den
sorte dronning er fanget. Sort skal
spille forholdsvis mange træk for at
udnytte det, men alligevel ser det
ikke ud til at Hvid har tid nok til at
få den fri.
12. d3

Andre forsøg kunne være:
a) 12. Lb2 Le6 13. Lxe6 Dxe6 14.
Lxd4 Sbd7 15. 0-0 0-0-0, og dron-
ningen går tabt.
b) Hvid får heller ikke nok efter
noget i stil med 12. 0-0 Le6 13. Lxe6
Dxe6 14. d3 Sbd7 15. exd4 0-0-0
16. Le3 De7 17. Sd2 Lg7 18.
Dxd8† Kxd8.
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Af Martin Haubro

Det skete tilbage i foråret, at jungle-
trommerne lød, og der blev indkaldt
til international stormesterskak i
ØBRO. Whitsun Grandmasters hed
turneringen, og den skulle løbe hen
over Grundlovsdag og pinsen, fra
den 3. til 7. juni. Whitsun blev der-
ved endnu en turnering i rækken af
stærke, danske forårsturneringer.

Og stærk, det blev den. Turnerin-
gen bestod af en GM-gruppe øverst,
som spillede 9 runder på 5 dage,
sammen med en IM-gruppe, begge
alle-mod-alle.

Sådanne grupper skal jo også helst
være spændende, så for at undgå
hurtige remiser var Sofia-Corsica
reglen taget i brug (remistilbud ikke
tilladt før træk 30, bortset fra stil-
lingstagelse og evig skak). Så var
man fan af hurtige halve og hvile-
dage, var man gået forkert. Ville man
derimod have spændende kampskak
hele dagen fem dage i træk, så viste

ØBRO sig at være det helt rigtige
sted.

Det var dog også muligt for os
andre, der ikke havde mulighed for
at spille i GM- og IM-gruppe, at røre
brikkerne lidt, idet der blev arrange-
ret fire ‘Master’-grupper. Master-
grupperne sluttede sig til det skak-
lige selskab i ØBRO, da GM- og
IM-gruppen var nået til 4. runde.
Derfra var der for alvor fyldt op med
44 glade skakspillere i kælderloka-
lerne på Rosenvængets Allé.

De danske håb
Når der indkaldes til stærke grupper
i Danmark, er synet velkendt. En flok
sultne danskere på jagt efter normer,
og et par stærke titelholdere, som
skal forsvare deres ratingtal. I GM-
gruppen var danskerne begrænset til
IM’erne Simon Bekker-Jensen og
Thorbjørn Bromann, samt FM Ja-
kob Aabling-Thomsen. Her er det

jo værd at nævne, at IM Bekker-Jen-
sen havde været utrolig tæt på en
GM-norm få måneder forinden i
Reykjavik, samt at FM Aabling hav-
de lavet tre IM-normer det seneste
år. Ikke at han har brug for flere,
men vi ved da, at manden kan spille
god, kreativ og offensiv skak. De
fleste, der har spillet mod Jakob,
undertegnede inklusive, ved, at man
skal passe godt på kongen. Nogle af
os har lært det på den hårde måde.
Derudover deltog amerikansk-dan-
ske FM Kassa Korley, som også tid-
ligere på foråret havde vist storspil
ved at vinde kandidatklassen til DM.

IM-gruppen var præget af rutine-
rede danskere, som sagtens kunne
overraske og nuppe en norm. Der
kan i flæng nævnes navne som Ja-
cob Carstensen, Daniel V. Pedersen
såvel som ØBRO-trioen Søren Bech
Hansen, Nikolai Skousen og spil-
lende arrangør Thomas Schou-

Krasimir Rusev – vinder af Whitsun Grandmasters.

Kampskak

uden hvil

Foto: Thomas Vestergård

Whitsun Grandmasters:

Med ni partier på fem dage og ingen korte

remiser kom spillernes udholdenhed på

prøve i ØBRO – og Krasimir Rusev var bedst.
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Whitsun Grandmasters 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. GM Krasimir Rusev, BUL 2540 � 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 6½

2. IM Helgi DamZiska, FAI 2499 0 � ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 6

3. GM Stellan Brynell, SWE 2463 0 ½ � 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5

4. IM Simon Bekker-Jensen, DEN 2435 0 ½ 0 � ½ ½ ½ 1 1 1 5

5. IM Axel Smith, SWE 2481 ½ ½ ½ ½ � 0 ½ ½ ½ 1 4½

6. IM Thorbjørn Bromann, DEN 2413 ½ ½ ½ ½ 1 � 0 0 0 1 4

7. IM Robert Ris, Holland 2407 ½ 0 ½ ½ ½ 1 � ½ 0 ½ 4

8. GM Jonny Hector, SWE 2505 ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ � 0 1 4

9. FM Kassa Korley, USA 2412 0 0 0 0 ½ 1 1 1 � 0 3½

10. FM Jakob Aabling-Thomsen, DEN 2341 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 � 2½

3.-7. juni i København, Kategori VIII. Ratinggns. 2450. GM-norm 6½ point. IM-norm 4½ point.
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Moldt. Derudover var en af rating-
favoritterne Silas Lund, som man
godt kunne forestille sig tage en
turneringssejr.

I turneringen var der også gensyn
med gamle kendinge, som John Arni
Nilsen i IM-gruppen samt sven-
skerne Axel Smith, Stellan Brynell
og Jonny Hector i GM-gruppen.
Sidstnævnte er især kendt for at le-
vere smukke ting ved brættet – her
går det ud over IM Bromann i 3.
runde, i et underholdende og ikke
helt korrekt parti:

GM Jonny Hector
Sverige (2505)

IM Thorbjørn Bromann
Danmark (2413)

Fransk / C10

Det skal siges, at jeg har gjort som
enhver anden 2200-mand, der kom-
menterer god skak: Jeg har spurgt
Houdini om hjælp.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 dxe4

5. Sxe4 Sbd7 6. Sf3 h6 7. Sxf6† Sxf6 8.

Lh4 c5

Indtil nu er alt teori. Det følgende er
muligvis også, men i denne stilling
har Hvid forsøgt utallige ting, og der
er intet klart førstevalg.
9. Lc4 cxd4 10. 0-0 Le7 11. De2 0-0

12. Tad1 Db6 13. Se5

27. Td1 Dxb2! 28. Dh7† Lg7. Sort
har fordel, men det er stadig ikke helt
nemt.
25. Td1 Kf8 26. Sg4 Lg5

Sort laver en unøjagtighed, og stil-
lingen vender. Fra at Sort stadig er
helt med ved korrekt spil, kommer
Hvid pludselig ind i stillingen med
fuld fart.
27. Dh7 f5 28. Se5 Lf6
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29. Td7! 1-0

En ujævn amerikaner
Som turneringen skred frem, var der
masser af interessante udfald og par-
tier i turneringen. I en lang turnering
kan alt ske: Nogle spillere lægger
hårdt ud, for sidenhen at miste noget
kadence og fart. Nogle er bundsolide,
og kan sagtens spille ni runder uden
nederlag, som GM Rusev formåede.
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Først jublede maskinen: ‘Dxb2, Sort
står godt!’ Siden ombestemte den sig
efter følgende variant: 13... Dxb2 14.
Td3! Db4 15. Tg3 Td8 16. Df3 Kf8
17. Txg7! Kxg7 18. Dg3† Kf8 19.
Df4 Kg7 20. Dg3, og så er stillingen
remis.
13... Sd5 14. Lxd5 Lxh4 15. Lb3 Lf6 16.

Td3

Med ubehagelige planer.
16... a5 17. a4 Dc5 18. Sg4 Le7 19.

c3?!

19. Tfd1 var en mere afdæmpet mu-
lighed, idet bonden vindes tilbage
19... Td8 20. c3.
19... dxc3 20. Txc3 Db4 21. Lc2 Td8

22. Se5 Lf6 23. Td3 Txd3 24. Dxd3

Db6?

24... g6 var meget skarpere. Heref-
ter har Hvid stadig trusler, men hans
angreb er gået galt, og det bedste håb
er 25. Sxf7 Kxf7 26. Dxg6† Ke7
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Og så var der Kassa Korley, som
tidligere nævnt. Hans turneringsstart
var mindre end optimal, og efter et
halvt point i de første 6 runder i GM-
gruppen, måtte der ske noget.

Men at en mand med ½ af 6 og
sort mod Hector skulle gøre lige præ-
cis, hvad Hector gør ved os andre –
det var der næppe mange, der havde
set komme:

Jonny Hector
Sverige (2505)

Kassa Korley
USA (2412)

Siciliansk / B56

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

Sf6 5. Sc3 Sc6

Klassisk siciliansk. Ikke lige så mo-
derne som Najdorf, men stadigvæk
ganske spilbart.
6. f4

Lg5, Lc4 og Le2 er mere alminde-
ligt.
6... e5 7. Sf3 Le7 8. f5

Så er der budt op til dans.
8... g6 9. fxg6 hxg6 10. Lc4 Le6 11.

Lxe6 fxe6

Sorts bondestruktur ser lidt suspekt
ud, men giver dog også muligheder i
h-linjen og kontrol over en masse
centrumsfelter.
12. Lg5 Sg4 13. Lxe7 Db6

Der trues på f2.
14. Dd2 Kxe7

Den rette beslutning, selv om det ser
en smule spøjst ud. 14... Sxe7 15.
0-0-0 0-0-0 16. Dg5 leder til en be-
hagelig stilling for Hvid.
15. Dg5† Kd7 16. Dxg4
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16... Dxb2 17. Kd2

Hvid kunne give officeren tilbage
med 17. 0-0, men Sort klarer sig fint
efter 17... Dxc3.
17... Sb4 18. Thc1 Tac8 19. Sd1

Txc2†! 20. Txc2 Dxc2† 21. Ke1 Tf8

21... Sd3† 22. Kf1 Sc1 var en mu-
lighed, og Hvid har problemer med
Sd1. På Sf2 er Db2 pludselig grimt.
22. Dxg6 Tf4 23. Dg7† Kc6 24. Dg8 Kd7

25. Dh7† Kc6 26. Dh5 Kd7 27. Dh7†

Kc6
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28. Dh3

Man kan tage en trækgentagelse, el-
ler man kan gå all in. Hector vælger
det sidste.
28... Dxe4† 29. Kf1 Sc2 30. Kg1 Sxa1

Pludselig har Sort en brik mere, og
det er gået galt for Hvid.
31. Dxe6 Dd5 32. Dc8† Kb6 33. Se3

Dc5 34. Dxc5† Kxc5 35. Sg5 Kd4 36.

Sd1 Kd3 37. g3 Tf5 38. h4 d5 39. g4

Tf4 40. Sf2† Ke2 41. Sgh3 Tf8 42. g5

Sc2 43. g6 Sd4 44. h5 Sf5 45. Sg4 e4

46. h6 d4 47. Sf4† Kf3 48. Se6 Kxg4

49. Sxf8 Sxh6 50. Se6 d3 51. Kf2 Kf5

52. Sc5 b6 53. Sb3 Kxg6 54. Ke3 Kf5

55. Sd4† Ke5 56. Sc6† Kd5 57. Sxa7

Sg4† 58. Kd2 Kc4 59. Sc6 e3† 60. Kc1

Kc3 0-1

Efter denne sejr vandt Kassa også
de to sidste runder, og med sin slut-
spurt nåede han acceptable 3½/9. Det
er ikke mange, der har tilpas meget
styrke til at vende tilbage fra de døde
efter seks suboptimale runder og
slutte med 3/3.

Begge de to viste partier – med
Hector på både den mere og mindre
heldige side af brættet – vandt des-
uden præmien for ‘Game of the day’.
Denne titel blev givet til dagens bed-
ste parti i både GM-gruppen, IM-
gruppen, og Master-grupperne, hvor
præmierne var sponserede bøger fra
Quality Chess.

Glæde og skuffelse
At spørge om turneringen endte lyk-
keligt, er måske en smule voldsomt.
I GM-gruppen var Helgi Dam Ziska
det tætteste, vi kom på en triumf in-
den for rigsfællesskabet, men – igen
desværre, efter han også havde væ-
ret tæt på i CCC – manglede der en
sejr i sidste runde i stedet for remis.
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Ved de forreste brætter er det Daniel Vesterbæk Pedersen og gruppevinderen

Silas Esben Lund med front mod fotografen, og deres modstandere er

tidligere DSU-formand Søren Bech Hansen og nuværende kvindelandstræner

Thomas Schou-Moldt.Ved brætterne i baggrunden er det GM-gruppens Robert

Ris og Axel Schmidt mod Simon Bekker-Jensen og Thorbjørn Bromann.

IM-gruppen i aktion:



Dog er styrken til stede, ratingtallet
ved de 2500, og GM-titlen nok også
snart på vej.

Turneringen endte med at blive
vundet af GM Rusev, der gik igen-
nem med fire gevinster i de første
fem runder, og så sidenhen cruisede
i land med et bundt remiser.

IM-gruppen endte til gengæld med
en dansk oprejsning, idet IM Silas
Lund tog sejren med 6/9. Der var
dog ingen i nærheden af IM-nor-
men, desværre. Den lokale Søren

Bech Hansen lagde godt ud, men
nederlag efter gode stillinger i 7. og
8. runde satte desværre en stopper
for det.

Maksimum i Masters A
Derudover var der, som tidligere
nævnt, fire mesterspiller-grupper for
os mere dødelige. I Masters A kræ-
vede et kandidatresultat 4 point, hvor
undertegnede fik hevet alle 5 i land.
Jeg gjorde, hvad der skal gøres, for
at lave 5 point: Man skal vinde de

Whitsun IM 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. IM Silas Esben Lund, DEN 2410 � 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 6

2. IM Nikolay Malchev, BUL 2422 0 � 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 6

3. FM Joachim Birger Nilsen, NOR 2334 ½ 1 � ½ ½ 1 ½ 0 1 ½ 5½

4. FM Jacob Carstensen, DEN 2383 1 ½ ½ � 0 0 ½ ½ 1 ½ 4½

5. FM Søren Bech Hansen, DEN 2325 ½ ½ ½ 1 � 0 0 ½ ½ 1 4½

6. FM Rob Schoorl, NED 2337 ½ 0 0 1 1 � ½ 1 0 ½ 4½

7. IM John Arni Nilssen, FAI 2331 0 0 ½ ½ 1 ½ � ½ ½ ½ 4

8. Thomas Schou-Moldt, DEN 2215 0 0 1 ½ ½ 0 ½ � ½ 1 4

9. FM Nikolai Skousen, DEN 2167 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ � 1 3½

10. FM Daniel V. Pedersen, DEN 2275 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 � 2½

3.-7. juni i København, Kategori III. Ratinggns. 2320. IM-norm 6½ point.

gode stillinger, og så skal man vinde
det, der på diplomatisk dansk vist
bare kan kaldes ‘mindre gode’ stil-
linger. God skak var det ikke hele
vejen, men pointene kom i hus.

Masters B blev vundet ganske
sikkert af Rasmus Jørgensen fra
K41, på 4 af 5. I Masters C tromlede
Nørrebros Thore Nyboe derudad, og
lavede 4½ af 5. Den halve blev sat
til i 1. runde, så det var dog aldrig
rigtig tæt på et kandidatresultat. Ma-
sters D blev vundet af Finn Bonnez,
som med en sejr i sidste runde sneg
sig op på 3½ point og undgik et bun-
kebryllup.

Skakken trives i ØBRO
Turneringen var samlet set, på trods
af at det desværre ikke blev til nogen
danske normer, en stor succes. Det
vigtigste og største succeskriterie var
opfyldt – folk havde det godt, man
hyggede sig, og der var lysten til at
spille skak. Det var glæden ved spil-
let, der trak.

Og som altid i ØBRO var der hyg-
gelige og kompetente medhjælpere
til turneringen – ingen nævnt, ingen
glemt. Jeg glæder mig allerede til
næste gang, så forhåbentlig gør
ØBRO sin Whitsun Grandmasters
til en årligt tilbagevendende begiven-
hed.
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Helgi Dam Ziska (forrest) havde grund til være tilfreds med indsatsen i Whitsun, selv om

GM-normen glippede i sidste runde, og Kassa Korley ved hans side viste stærk psyke ved

at vinde de tre sidste partier efter en svag start.
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Scandic Hotel Odense,

8. juni 2014.

Bredderækken

1. ØBRO 16 / 10

2. Alssund 15 / 9

3. Herning 14 / 7

4. Horsens 14 / 6

5. Bov 13 / 9

6. Roskilde 13 / 7

7-8. Brønshøj 12½ / 7

7-8. SK 1968 12½ / 7

9-10. Maribo 12 / 5

9-10. Helsingør 12 / 5

11. Sydøstfyn 11 / 5

12. Skive 11 / 4

13. Springeren 10½ / 4

14. Holbæk 9 / 4

15. Aalborg 8½ / 3

16. Frem 8 / 2

Eliterækken

1. Philidor 19 / 12

2. Skanderborg 17 / 10

3. Viborg 13½ / 9

4. Nordkalotten 13½ / 7

5. Evans 13 / 7

6. Nordre 13 / 5

7. Bov 12½ / 7

8. Brønshøj 12½ / 6

9. Frem 12½ / 6

10. Holbæk 12 / 6

11. Næstved 11½ / 4

12. Sydøstfyn 10½ / 5

13. Allerød 10 / 5

14. Læseforeningen 8½ / 3

15. Aalborg 7 / 1

16. Ribe 6½ / 3

Af Niels Erik Nielsen

19. udgave af Dansk Skak Unions
pokalfinalestævne, der blev afholdt
på Hotel Scandic i Odense søndag
den 8. juni, samlede godt 200 delta-
gere, hvilket var lidt flere end sidste
år. De to foregående gange var der
direkte live-transmission fra stæv-
net, men i år måtte arrangørgruppen
give afkald på denne service. En lille
trøstgevinst var dog, at den stramme
tidsplan så kunne overholdes til
punkt og prikke.

Med en betænkningstid på 20 mi-
nutter plus 5 sekunder pr. udført træk
noterer så godt som ingen forløbet
ned, og derfor forsvinder næsten alle
partier snart ud i glemslens mørke.
Dette præger også partieksemplerne
her i bladet, som forhåbentlig igen
bliver flere til næste år.

16 hold stillede til start i Elite-
rækken, og da landets ni hovedkredse
har krav på to pladser hver, var to af
dem altså ikke besat. Eller rettere
sagt tre, thi for ikke at få et ulige
antal deltagere, sprang Læsefor-
eningen fra arrangørbyen i sidste

øjeblik til. I år var det 4., 7. og 9.
HK, som kun stillede med hver et
enkelt mandskab i den bedste række.

Som sædvanlig var der fri tilmel-
ding i Junior- og Seniorrækken,
mens der i de fleste hovedkredse var
benhård kamp om finalepladserne i
Bredderækken, som, siden den blev
søsat, har været uhyre populær. Her
var der også deltagelse af 16 hold –
kun 6. og 7. HK fyldte ikke kvoten
ud.

Flere point tabt
I nøjagtig samme opstilling som sid-
ste år strøg Philidor for tredje år i
træk til tops i Eliterækken, men de
sammenbragte børn var ikke helt så
suveræne som det var tilfældet de
første to gange. Således måtte kø-
benhavnerholdet indkassere hele tre
individuelle nederlag mod kun et
enkelt sidste år, der oven i købet først
faldt i sidste runde, hvor førsteplad-
sen for længst var i hus.

Philidor pokalmestre

for tredje gang

Det københavnske stjernehold atter i særklasse

ved Dansk Skak Unions landspokalstævne i Odense.

Pokalturneringe
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Seniorrækken

1. Nordre 15½ / 9

2. VRS Retro 13 / 8

3. Holstebro 12½ / 7

4. Fur 11 / 6

5-6. Roskilde 11 / 5

5-6. Evans 1 11 / 5

7. Aalborg 11 / 4

8. Brønshøj 10½ / 6

9. Nørresundby 10 / 5

10. Evans 2 7½ / 3

11. Sandes Drenge 7 / 2

Dansk Skak Unions 19. Pokalfinale

Juniorrækken

1. SK 1968 1 20½ / 11

2. Frem 1 15½ / 9

3. Evans 1 15 / 7

4. Skanderborg 14½ / 9

5. SK 1968 2 12½ / 4

6-7. Springeren 12 / 6

6-7. Skive 12 / 6

8-9. Frem 2 10½ / 5

8-9. Evans 2 10½ / 5

10. Fredericia 8½ / 3

11. SK 1968 3 6½ / 2

12. Frem 3 6 / 3

Da holdopstillingerne forelå, var
det let at forudse, at vinderne af
2011-udgaven, Skanderborg, nok
ville blive Philidors eneste alvorlige
konkurrent, hvilket da også kom til
at holde stik. De eneste andre Skak-
liga-mandskaber til start var Brøns-
høj (vinder 2002 og 2008), Nordka-
lotten og Nordre, og ingen af dem
kunne tillægges de helt store chan-
cer. Århusianerne så ikke stærke nok
ud, mens den manglende tillid til de
to andre holds formåen primært hang

sammen med fraværet af deres stor-
mestre Jonny Hector, Stellan Bry-
nell, Tiger Hillarp Persson og Car-
sten Høi.

Rekordholderne Århus/Skolerne,
som tilsammen har vundet turnerin-
gen hele seks gange, måtte se Skan-
derborg og Nordre løbe med 6. HK’s
to pladser, mens de dobbelte hold-
danmarksmestre og vindere af pokal-
finalestævnet 2003 og 2007, Jets-
mark, end ikke deltog i det lokale
udskilningsløb.

Fart på topholdene
Sidste år lagde Philidor ud med at
afgive en halv til Esbjerg, hvorpå der
fulgte tre 4-0 sejre. Denne gang ind-
ledte de forsvarende mestre endnu
bedre ved at gøre rent bord mod
Næstved og Holbæk.

Skanderborg lagde forholdsvis
beskedent ud med 3-1 over Sydøst-
fyn, men til gengæld imponerede
jyderne stort ved runden efter at af-
feje Skakliga-kollegerne Nordkalot-
ten 3½-½. Trods de to sikre sejre
var Skanderborg allerede 1½ point
efter Philidor, som ventede i 3.
runde. Derpå fulgte Viborg med 5½
point og Brønshøj med 5.

Forsvarede polalen
Med en sikker 3-1 sejr over Skan-
derborg punkterede Philidor reelt
enhver spænding om førstepladsen.
GM Nils Grandelius, IM Jakob
Vang Glud og IM Helgi Dam Ziska
vandt over hhv. IM Mads Ander-
sen, IM Steffen Pedersen og IM
Nicolai V. Pedersen, mens Jackie
Andersen sørgede for jydernes trøst-
mål ved på fjerdebrættet at besejre
IM Nikolaj Mikkelsen. Brønshøj
avancerede til andenpladsen med en
3-1 sejr over Ribe, men afstanden til
næste rundes modstander, Philidor,
var allerede på tre point. Brønshøj

Philidor i kamp

De  tredobbelte

pokalmestre vandt alle

seks matcher og var

ikke alvorligt truet på

noget tidspunkt.

Mod Nordre i 5. runde

afgav holdet dog 1½

brætpoint, idet Martin

Bækgaard med de sorte

brikker forrest i billedet

besejrede Philidors

topbræt, den svenske

stormester Nils Grandelius.

Men på de næste brætter

vandt Jakob Vang Glud over

Tom Petri, og Helgi Dam

Ziska over Jan Christensen,

mens Philidors Nikolaj

Mikkelsen spillede remis

med Thomas Klitgård.Foto: Niels Erik Nielsen.

n:
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Medaljetagerne...

Eliterækken:

Guld: Philidor
1. Nils Grandelius 4½
2. Jakob Vang Glud 6
3. Helgi Dam Ziska 5½
4. Nikolaj Mikkelsen 3

Sølv: Skanderborg
1. Mads Andersen 3
2. Steffen Pedersen 3½
3. Nicolai V. Pedersen 5
4. Jackie Andersen 5½

Bronze: Viborg
1. Jens Ove Fries Nielsen 5
2. Olav D. Larsen 5
3. Claus Rossen 2½
4. Esmat Guindy 1

Bredderækken:

Guld: ØBRO
1. Nikolai Skousen 4
2. Jesper Vej 3½
3. Villads Bojesen 4
4. Samuel Heine May 4½

Sølv: Alssund
1. Rauf Murtuzov 3
2. Mubariz Murtuzov 6
3. Karsten Fyhn 3
4. Broder Pedersen 3

Bronze: Herning
1. Alexander Jessen 2½
2. Ole Østergaard 4
3. Jens Lund Jensen 4
4. Kurt Kibsgaard 3½

Seniorrækken:

Guld: Nordre
1. Jørn Sloth 5
2. Thorbjørn Rosenlund 3
3. Nina Høiberg 5
4. Karl Pedersen 2½

Sølv: VRS Retro
1. Kaj Rosell 3½
2. Vagn Jensen 3
3. Per Holst 3½
4. Kurt Nielsen 3

Bronze: Holstebro
1. Peter Husted 2½
2. Erling Høiberg 5
3. Jacob Jacobsen 2½
4. Sigurd Rindom 2½

Juniorrækken:

Guld: SK 1968 1
1. Tobias Dreisler 4
2. Jens Ramsdal 3½
3. Johan Hardlei 6
4. Kasper Skaarup 4½
R. Phong Nguyen 2½

Sølv: Frem 1
1. Simon Wilbrandt 3
2. Tobias Ilsøe 4½
3. Emma Le Besq 3
4. Alexander Le Besq 5

Bronze: Evans 1
1. Christian Iversen 2
2. Farzam Firooznia 3
3. Mathias K. Simonsen 5
4. Christian Matico Jepsen 5

Philidor – fra venstre Nikolaj Mikkelsen, Jakob Vang Glud,

Jan Andersen og Helgi Dam Ziska. Nils Grandelius var

allerede draget af sted til næste skakturnering.

Foto: Thomas Vestergård.

fulgte dog de forsvarende mestre
godt til dørs ved at spille lige op med
dem på tre af de fire brætter, således
hentede førstebrættet FM Jacob
Carstensen en meriterende remis
mod stævnets eneste stormester. På
bræt 2 sørgede IM Jakob Vang Glud
dog med sin fjerde gevinst i rap for
en kneben sejr til de forsvarende
mestre. Skanderborg halede lidt ind
på Philidor ved at vinde hele 3½-½
over medalje-aspiranterne fra Vi-
borg. På førstebrættet vandt IM
Mads Andersen over IM Jens Ove
Fries Nielsen, hvilket både blev

Mads’ eneste gevinst og Jens Oves
eneste pointtab. Med to runder igen
var Skanderborgs afstand til Philidor
formindsket til 2½ point, men med
den indbyrdes kamp overstået, var
jyderne afhængige af hjælp fra fører-
holdets kommende modstandere.

Bækgaard slog Grandelius
Efter en skidt start på turneringen
var det blevet Nordres tur til at bide
skeer med Philidor, der levede op til
favoritværdigheden ved at hente da-
gens femte sejr. At den kun blev på
2½-1½ kan århusianerne især takke

Martin Bækgaard for. Det lykkedes
ham nemlig højst overraskende at
besejre Nils Grandelius, der bortset
fra remisen mod Jacob Carstensen
ellers ikke afgav point.

Med en 3½-½ sejr over Brønshøj
halede Skanderborg yderligere ind
på Philidor, men med et forspring på
1½ brætpoint inden sidste runde skul-
le meget dog gå galt, hvis førsteplad-
sen skulle glippe. Det kom da heller
ikke til at ske, og det var tydeligt for
enhver, at Philidor satsede på det
sikre. Modsat sidste år, hvor pokal-
triumfen på det tidspunkt allerede var
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ØBRO – fra venstre Samuel Heine May, Villads Ussing

Bojesen, Jesper Vej og Nikolai Skousen.

Foto: Thomas Vestergård.

Guld

Bredde-rk.

Guld

Eliterækken
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i hus, og reserven Jan Andersen der-
for fik lov at gæsteoptræde, kom han
ikke i aktion mod sidste rundes
modstander, bronzevinderne fra
2013, Nordkalotten. Med gevinst på
de tre øverste brætter sikrede Philidor
sig førstepladsen, og så betød det
mindre, at Esben Hove tilføjede Ni-
kolaj Mikkelsen dagens andet neder-
lag. Skanderborg cementerede deres
andenplads med en 2½-1½ sejr over
Nordre, hvis chance for at tage bron-
ze samtidig forsvandt.

Nordkalottens klare nederlag til
Philidor var rent guf for Viborg, der
med en 3-1 sejr over Bov snuppede
tredjepladsen. Både Nordkalotten og
Viborg endte på 13½ brætpoint,
hvorpå der skulle tælles matchpoint,
og her hentede viborgenserne 9 mod
nordsjællændernes 7. At bronze-
medaljerne i år var relativ billigt til
salg, fremgår ikke alene af, at der
var et svælg på 3½ point op til Skan-
derborg, men også at en brætscore
på 13½/24 rakte. Af dem tegnede de
to topbrætter IM Jens Ove Fries
Nielsen og Olav D. Larsen sig alene
for de 10 point!

Nordre vandt igen
Siden Seniorrækken blev oprettet i
2009, er den hver gang blevet vun-
det af et jysk mandskab, og dén tra-
dition fortsatte Nordre ved at vinde
for andet år i træk. Guldalderholdet
fra Smilets By var da også klare for-
håndsfavoritter, selv om debutan-
terne og bysbørnene fra VRS Retro

Samtidig vandt VRS Retro med de
samme cifre over Roskilde, og der-
med var de et halvt point foran lokal-
rivalerne inden deres indbyrdes op-
gør i 3. runde. Det, der lignede en
spændende duel om førstepladsen,
forsvandt som dug for solen, da
Nordre understregede det aktuelle
styrkeforhold ved at gøre rent bord.
Jørn Sloth vandt over Kaj Rosell,
der var på vej ind i det sidste minut,
mens Nordre-spilleren rådede over
fire gange så lang tid, da han spil-
lede 22. e4-e5!

Kaj Rosell
VRS Retro (2365)
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Jørn Sloth
Nordre (2333)

22... Se6?

Bedre var 22... d5, men 23. cxd5
cxd5 24. Lxd5 bør naturligvis vinde
let for Hvid.
23. exd6 opgivet.

En løber mistes efter 23... Lf8 24. d7.
1-0
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på forhånd lignede et mandskab, der
måske kunne byde dem trods. Nor-
dre mødte igen frem med Jørn Sloth,
Nina Høiberg og Karl Pedersen, som
denne gang blev suppleret af Skak-
bladets redaktør Thorbjørn Rosen-
lund, der erstattede Erik Bang.

I 2. runde mødte Nordre vinderne
fra 2012 Nørresundby, og det resul-
terede i en århusiansk 3-1 sejr.
Førstebrættet Jørn Sloth gik forrest
ved med de sorte brikker at besejre
Jørgen Jørgensen. Begge havde cirka
et minut tilbage i denne stilling:

Jørn Sloth
Nordre (2333)
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Jørgen Jørgensen
Nørresundby (2233)

36... Dc1! 37. Dxc1

37. f3 Se1! og vinder.
37... Txc1† 38. Kh2 Se1 39. g4??

Taber på stedet, men efter 39. Te2
Sf3† 40. Kg2 Tg1† 41. Kh3 g5! kan
Hvid ikke parere matten.
39... Sf3† 0-1

Guld

Junior-rk.

Nordre – fra venstre Jørn Sloth, Thorbjørn Rosenlund,

Nina Høiberg og Karl Pedersen.

SK 1968 1– fra venstre Jens Ramsdal, Phong Nguyen,

Kasper Skaarup og Johan Hardlei. Førstebræt Tobias Dreisler

mangler på billedet.

Guld

Senior-rk. Foto: Thomas Vestergård.Foto: Thomas Vestergård.
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Kun fem runder
Da holdene i Seniorrækken som de
eneste ved pokalfinalestævnet kun
spillede fem runder, var løbet kørt
for VRS Retro. Selv om Kaj Rosell
& Co. vandt de resterende to kampe,
måtte de affinde sig med sølvme-
daljerne. Nordre fjernede selv enhver
tvivl om guldets placering ved run-
den efter at besejre Roskilde 3-1, og
dermed havde århusianerne inden

sidste runde et tre points forspring
til nærmeste forfølger, Holstebro.
Derfor var det uden den store betyd-
ning, at kampen endte uafgjort. Vin-
derne fra 2011 var kommet skidt fra
start ved at tabe 1-3 til Nørresund-
by, men tre sikre sejre i rap sendte
dem i armene på Nordre. Resultatet
sikrede Holstebro tredjepladsen, og
holdets 2. bræt Erling Høiberg satte
punktum med sin femte sejr i træk –

en bedrift hans søster Nina og Jørn
Sloth dog heller ikke ville stå tilbage
for.

ØBRO vandt Bredderækken
Der er kommet et nyt navn på poka-
len i Bredderækken de seneste fem
år, og traditionen blev fastholdt, da
københavnerklubben ØBRO i år løb
med førstepladsen. De tidligere
triumfatorer Herning og Sydøstfyn

Topscorere, Elite:

1. bræt:
IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg, 5
GM Nils Grandelius, Philidor, 4½
FM Carsten Bank Friis, Evans, 4/5

2. bræt:
IM Jakob Vang Glud, Philidor, 6(!)
Olav D. Larsen, Viborg, 5

3.bræt:
IM Helgi Dam Ziska, Philidor, 5½
IM Nicolai V. Pedersen, Skanderborg 5
Artur Kevorkov, Bov, 5

4. bræt:
Jackie Andersen, Skanderborg, 5½
Thomas Klitgård, Nordre, 5
Henrik Holmsgaard, Brønshøj, 4½

R.
Peter Jakobsen, Nordkalotten, 2½/4

Topscorere, Bredde:

1. bræt:
Jens Bo Hansen, Roskilde, 5½
Steen Petersen, Brønshøj, 5½

2. bræt:
Mubariz Murtuzov, Alssund, 6(!)
Ole Østergaard, Herning, 4
Søren Grymer-Hansen, Horsens, 4

3. bræt:
Steffen Cordes, SK 1968, 5
Julius Mølvig, Roskilde, 5

4. bræt:
Morten Beuchert, Horsens, 5½
Hans Jørgen Hansen, Brønshøj, 4½
Samuel Heine May, ØBRO, 4½

R.
Jens Mott, Maribo 3½

Topscorere, Senior:

1. bræt:
Jørn Sloth, Nordre, 5(!)
Bjarne Sønderstrup, Aalborg, 4
Kaj Rosell, VRS Retro, 3½

2. bræt:
Erling Høiberg, Holstebro, 5(!)
Ivan Sørensen, Evans, 4

3. bræt:
Nina Høiberg, Nordre, 5(!)
Per Holst, VRS Retro, 3½

4. bræt:
Margarita Baliuniene, Evans 1, 3½
Knud Peder Jensen, Fur, 3½

Topscorere, Junior:

1. bræt:
Jesper Thybo, Skive, 6(!)
Kristian Seegert, Skanderborg 6(!)
Tobias Dreisler, SK 1968 1, 4

2. bræt:
Rasmus Thøgersen, Skive, 6(!)
Jonas Bjerre, Skanderborg, 5
Tobias Ilsøe Jensen, Frem 1, 4½

3. bræt:
Johan Hardlei, SK 1968 1, 6(!)
Mathias K. Simonsen, Evans 1, 5
Sverre Padkjær Gejl, Springeren, 4
Tobias Aagaard Hansen, Frem 2, 4

4. bræt:
Alexander Le Besq, Frem 1, 5
Caterina Wul Milcalizio, Springeren, 5
Christian Matico Jepsen, Evans 1, 5
Kasper Skaarup, SK 1968 1, 4½

R.
Phong Nquyen, SK 1968 1, 2½/3
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Mubariz Murtuzov, Alssund
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Fotos:

Thomas Vestergård.



1996: Århus
1997: Nordre
1998: Gistrup
1999: Nørresundby
2000: Skolerne
2001: Skolerne
2002: Brønshøj
2003: Jetsmark
2004: Skolerne
2005: Aalborg
2006: Skolerne
2007: Jetsmark
2008: Brønshøj
2009: Sydøstfyn
2010: Århus/Skolerne
2011: Skanderborg
2012: Philidor
2013: Philidor
2014: Philidor
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var igen at finde i feltet, mens sidste
års vinder, Randers, trods kvalifika-
tion måtte melde afbud til finale-
stævnet.

I denne række, hvor holdenes ra-
tinggennemsnit ikke må overstige
1800, har det altid været noget nær
umuligt at udpege en vinder. Også i
år kneb det med sikre pejlemærker,
for hvem ville f.eks. satse på et hold,
der indledte turneringen med at tabe
1-3? Det var just, hvad der skete for
ØBRO mod Roskilde. Derpå fulgte
tre sejre i træk, men med to runder
igen var københavnerklubben sam-
men med Helsingør og Herning sta-
dig et helt point efter næste rundes
modstander Alssund. Dét opgør
vandt ØBRO 3-1 og overtog samti-
dig førstepladsen på deling med
Herning, som besejrede Helsingør
med samme cifre.

Rækkens ekstreme jævnbyrdig-
hed fremgik med al ønskelig tyde-
lighed af, at halvdelen af de 16 hold
inden sidste runde stadig havde mu-
lighed for at få medalje. Det ændrede
dog ikke ved, at der var lagt op til en
ren finale mellem de to førende mand-
skaber, og her hentede ØBRO sin
femte sejr i træk ved igen at vinde
3-1. Det er vist aldrig før sket i
pokalturneringens historie, at guldet
er gået til et hold, der har lagt ud
med at tabe 1-3.

Trods Hernings klare nederlag
rakte den samlede pointsum til bron-
zemedaljer. Det skete dog først efter

fintælling, idet Horsens med en god
slutspurt nåede samme antal bræt-
point, men der var to matchpoint i
Hernings favør.

Alssund sikrede sig sølvmedal-
jerne ved at vinde det sønderjyske
lokalopgør mod Bov 3-1, og alsin-
gernes andetbræt Mubariz Murtuzov
skrev pokalhistorie ved for andet år
i træk at vinde samtlige seks kampe.

SK 1968 suveræn
De fem seneste år har budt på tre
jyske førstepladser i Juniorrækken,
hvilket også blev tilfældet denne
gang, hvor førsteholdet fra SK 1968
viste sig at være en klasse over de
11 øvrige mandskaber.

Der plejer at være få potentielle
bejlere til førstepladsen blandt de
yngste, således også i år, hvor de
fleste på forhånd havde mest fidus
til SK 1968, sidste års vinder Evans,
Vejle samt Frem, Odense, der se-
nest triumferede i 2011. Det kom til
at holde stik, idet de fordelte de tre
medaljesæt mellem sig.

Afgørelsen faldt reelt allerede i
2. runde, hvor SK 1968 1 besejrede
Frem 1 3-1. Fynboerne var ikke
længe om at spille sig tilbage på an-
denpladsen, men førstepladsen kom
de aldrig i nærheden af. Anderledes
kunne det ikke være, når århusia-
nerne blot afgav et enkelt matchpoint,
og det var endda ikke til bronze-
vinderne fra Evans, som de vandt
3½-½ over runden efter, men deri-

mod til Skanderborg, hvis to øver-
ste brætter Kristian Seegert og Jo-
nas Bjerre sørgede for 2-2. Seegert
vandt samtlige seks kampe, og
samme fornemme serie præsterede
Skives Jesper Thybo og Rasmus
Thøgersen. Det bragte dog ikke
skibonitterne nærmere en medalje-
plads, idet deres to nederste brætter
måtte gå tomhændede fra brættet i
alle kampe! Guldvindernes trup, be-
stående af fem spillere, udgjorde
derimod en homogen enhed, hvor
kun tredjebrættet Johan Hardlei
skilte sig ud ved som rækkens fjerde
spiller at opnå maksimumpoint.
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Fire scorede maksimum i Juniorrækken og tre i Seniorrækken, fra venstre Rasmus Thøgersen, Jesper Thybo, Kristian Seegert,

Johan Hardlei, Erling Høiberg og Nina Høiberg (bror og søster fra hvert sit hold) samt Jørn Sloth.



Norway Chess 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. Sergey Karjakin, RUS 2771 � ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 1 ½ 6

2. Magnus Carlsen, NOR 2881 ½ � ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 5½

3. Alexander Grischuk, RUS 2792 0 ½ � 0 1 1 ½ ½ 1 ½ 5

4. Fabiano Caruana, ITA 2791 0 ½ 1 � ½ ½ 1 ½ 0 ½ 4½

5. Veselin Topalov, BUL 2772 ½ ½ 0 ½ � ½ ½ 0 1 1 4½

6. Levon Aronian, ARM 2815 1 0 0 ½ ½ � ½ ½ ½ ½ 4

7. Peter Svidler, RUS 2753 ½ ½ ½ 0 ½ ½ � ½ ½ ½ 4

8. Anish Giri, NED 2752 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ � 0 ½ 4

9. Vladimir Kramnik, RUS 2783 0 ½ 0 1 0 ½ ½ 1 � ½ 4

10. Simen Agdestein, NOR 2628 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ � 3½

2.-13. juni i Stavanger, Norge. Kategori XXII. Ratinggennemsnit 2794.
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Fotos: Cathy Rogers.

No Logo Norway Chess 2014

Russiske skakmestre på besøg i det norske fjordland – mandsopdækket af pressen. Fra venstre Kramnik, Grischuk og Svidler.

Foto: Sigfred Haubro.
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Norway Chess blev ligesom i fjor
spillet i Stavanger-området med de
storladne fjorde og vilde Atlanter-
havs-kyst. Ifølge Alexander Gris-
chuk var turneringen den stærkeste
10-mands alle-mod-alle gennem hele
skakhistorien, og selv om den slags
altid kan diskuteres, var Norway
Chess med sine syv deltagere fra
verdens top-9 en ekstraordinær skak-
begivenhed.

Magnus Carlsens erobring af VM-
titlen har haft en enorm effekt på
skakkens status i hans hjemland. Da
den lokale arrangør, Kjell Madland,
besluttede at invitere verdensklasse-
spillere til Stavanger i 2013, måtte
han kæmpe for at finde sponsorer.
I 2014 var budgettet tredoblet – op i
nærheden af 1 mio. Euro – og
sponsorerne var så entusiastiske, at
turneringen ikke bare blev sikret i
år, men er på plads helt frem til 2017.

Hovedsponsoren 2014 var spil-
udbyderen Unibet, men eftersom det
i Norge ikke er tilladt at annoncere
for betting, blev turneringen i stedet
døbt ‘No Logo Norway Chess’. Et
så tilpas mærkeligt navn, at alle spør-
ger til forklaringen og på den måde
alligevel hører om Unibet og spon-
soratet.

Intens TV-dækning
De norske TV-kanaler udkæmpede
en hård tilbudskamp om retten til at
dække turneringen. TV2 vandt, og
fra et studie i Bergen plus udsendte
reportere i Stavanger dækkede de
samtlige runder, mens avisen VG
oprettede deres eget studie i baren

på spillestedet Scandic Hotel, hvor-
fra de sendte deres Internet-TV op
til otte timer om dagen. Internet-kom-
mentering nærmest eksplodere un-
der Norway Chess, engelsksprogede
kunne vælge mellem 5(!) kommen-
tatorhold, inklusive den officielle duo
Nigel Short og Dirk Jan ten Geu-

zendam, men også stormestre på job
for ICC, Chess24, Chess.Com og
Playchess.

Som et teater på turné
Ligesom i 2013 spilledes runderne
forskellige steder i Stavanger-områ-
det, og som i fjor forløb den logisti-

Sergey Karjakin slap forbi Magnus Carlsen og

Fabiano Caruana og vandt superturneringen

i Stavanger foran det måske stærkeste felt

i skakhistorien.

Af Ian Rogers

Sergey Karjakin – vandt i Norge foran verdensmesteren.

Foto: Sigfred Haubro.



ske proces med at flytte hele tur-
neringsmenageriet: stole, borde,
elektroniske brætter, computere, vi-
deo, skærme, osv. uden problemer.

Spillernes transport blev der taget
hånd om på den måde, at de hver
dag ankom til de skiftende turne-
ringslokaliteter i et antal skak-bran-
dede Mini Cooper biler.

Adgangsbilletten for en voksen
tilskuer var øget til 40 Euro pr. dag,
og i starten så det ud til at at have
haft en dæmpende effekt – kun 30-
40 tilskuere fandt vej til turnerings-
lokalet de første tre dage. Men så
blev det weekend, en lang weekend
i Norge med helligdag mandag, og
så var pludselig 100-150 sæder be-
sat i turneringssalen, og udenfor i
hotel-lobbyen var der snesevis af
børn helt ned til 6-7 år. Nogle fulgte
VGTV-kommenteringen, men fler-
tallet foretrak at spille mod hinan-
den på de mange skakspil, mens de
ventede på, at spillerne skulle dukke
op og skrive autografer.

De sidste tre runder, på hverdage,
var det igen det lille publikum. Men
det skal ses i lyset af, at hver tredje
nordmand havde set VGTV-showet
på et eller andet tidspunkt i løbet af
de 9 runder, og at mange, som var
forhindret af arbejdsforpligtelser,
fulgte det online.

Fejl eksponeres
Og partierne var virkelig værd at
følge. Nogle ‘eksperter’ mente, at der
var for mange fejl, og at ingen af
spillerne åbenbart havde taget deres
allerbedste partier med til Norge,
men dels fører presset i en så tæt og
hårdt kæmpet turnering til fejltræk
snarere end til brillante og knastfri
sejre, dels bør man nok lytte til
Grischuk: ‘Fejl påpeges øjeblikke-
ligt af computerne, og tilskuerne kan
derfor mene, at vi ligner en flok halv-
svage amatører. Det er også grun-
den til, at folk kan have fået den op-
fattelse, at topspillerne for 40 år si-
den var stærkere end i dag. I mange
konkrete situationer ville det have
taget en uge at analysere stillingen
til bunds. Der havde været diskus-
sioner i skakpressen, Igor Zaitsev

ville finde nogle forbløffende res-
sourcer, osv. osv. I dag påviser com-
puteren på sekunder, hvis et træk
ikke er det bedste.’

Hvorom alting er, der var én spil-
ler, som mere end de øvrige blev be-
gunstiget med gaver fra modstan-
derne. Og – ikke overraskende –
blev han vinder af turneringen.

Sidste år lagde Sergey Karjakin
ud med 4 point af 4, og trods krise
undervejs kom han i mål som num-
mer et, et halvt point foran Magnus
Carlsen. I år startede han med be-
skedne 1 point af 3 og var endda
heldig med det point.

Efter 6. runde havde Karjakin sta-
dig kun 50% (efter sejr i 4. runde
over Grischuk), men feltet lå tæt
samlet, og med gevinst i 7. runde
nåede han frem på en delt 1-4. plads
sammen med Carlsen, Kramnik og
Caruana. Blot et enkelt pont skilte
top fra bund, men ligesom i kan-
didatturneringen tidligere i år, hvor
Karjakin nåede 2. pladsen efter
Anand, sluttede den 23-årige russer
meget stærkt og besejrede rivalerne
Kramnik og Caruana i 8. og 9. runde.
Da Magnus Carlsen samtidig lod
Peter Svidler slippe af krogen i 8.
runde, hjalp det ikke verdensme-
steren, at han besejrede sin gamle
træner Simen Agdestein i 9. runde.
Turneringssejren gik for andet år i
træk til Karjakin.

Det tidligere omtalte ‘held’ tl
Karjakin viste sig – foruden i Carls-
ens missede gevinst mod Svidler – i
hans sejr over Grischuk i 4. runde,
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som dog blev hjulpet på vej af deter-
mineret forsvar efter den mislykkede
åbning, samt i partiet mod Giri, hvor
Karjakin spillede med stor tålmodig-
hed i en vanskelig stilling. Eneste
gave, han ikke selv gjorde sig for-
tjent til, fik han i partiet mod Kram-
nik, hvor eksverdensmesteren veg
uden om stillingsgentagelse og tabte
efter hovedløst spil på gevinst.

Trods snak om held, fejl og tilfæl-
digheder var Karjakin fortjent vin-
der af 1. præmien på 100.000 Euro.
Ved pressekonferencen efter turne-
ringen blev han spurgt, hvordan han
agtede at bruge pengene, og til hans
lidt nølende svar, at det vidste han
ikke rigtig, tilføjede hans hustru,
Galiya Kamalova, som havde været
hans sekundant under turneringen,
at det vidste hun...

Lyn eller lodtrækning
Startrækkefølgen er ikke uvæsent-
lig, fordi nr. 1-5 har et parti mere
med hvid end nr. 6-10. Verdensme-
ster Carlsen tog en sikker 1. plads i
denne slutstilling:

1. Magnus Carlsen 7½
2. Levon Aronian 6½
3. Sergey Karjakin 5½
4. Alexander Grischuk 5½
5. Peter Svidler 5
6. Anish Giri 4½
7. Vladimir Kramnik 3½
8. Fabiano Caruana 3½
9. Veselin Topalov 2

10. Simen Agdestein 1½

Magnus Carlsen var i vanskeligheder i 5. runde mod verdensranglistens nummer to,

Levon Aronien, men partiet vendte, og verdensmesteren vandt.

Foto: Cathy Rogers.
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Fire partier blev remis, og det femte
gik i samme retning indtil denne stil-
ling:

Fabiano Caruana
Italien (2791)
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Alexander Grischuk
Rusland (2792)

38. Da2??

Et uheld i tidnød. Efter såvel 38. Dd1
som 38. Da1 står Hvid udmærket.
Nu var Caruana tæt på at søge
stillingsgentagelse med 39. Ta3 Tb1,
men fandt i sidste øjeblik...
38... Txd3! 39. exd3 Tb2

‘Det er svært at spille uden tillægs-
tid, når man først har vænnet sig til
den – men overseelser er altid dit
eget ansvar’, konstaterede Grischuk
filosofisk efter partiet. I Norge var
betænkningstiden 120 minutter til 40
træk, derefter 60 minutter til de føl-
gende 20 træk og endelig 15 minut-
ter til at afslutte partiet – og først
med tillægstid 30 sekunder pr. træk
fra og med træk 61.
0-1

2. runde:
Caruana vandt igen, denne gang med
en fin åbningsforberedelse, mens
Grischuk hurtigt var kommet sig og
vandt et vildt slagsmål mod Topalov.
Simen Agdestein fik sin remis num-

mer to. Den norske veteran på 47 år
havde i årets turnering overtaget Jon
Ludvig Hammers rolle som lokal
prügelknabe, men havde allerede i
1. runde vist sig mere sej end ventet
og haft Aronian i vanskeligheder.
Verdenstoeren Aronian var i bedre
form i 2. runde og og tilføjede
Karjakin det første nederlag siden
kandidatturneringen i marts.

3. runde:
Dagen hvor det var tæt på, at ver-
densranglistens nr. 1 og 2 begge
tabte. Men mens Magnus Carlsen
klarede remis med officer for lidt
mod Caruana, var Aronian allerede
forsvarsløs efter 14 træk.

Alexander Grischuk
Rusland (2792)

Levon Aronian
Armenien (2815)

Engelsk / A18

1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. e4
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3... d5

3... c5 4. e5 Sg8 er ikke så dårligt,
som det ser ud. Korchnoi spillede
varianten fra 1950 til 1980 med hvid,
og fortsatte med enten 5. d4 cxd4 6.
Dxd4 eller bondeofferet 5. Sf3 Sc6
6. d4 cxd4 7. Sxd4 Sxe5 8. Sdb5.
4. e5 d4 5. exf6 dxc3 6. bxc3 Dxf6 7.

d4

Engang blev dette betragtet som for
direkte, og det mere subtile 7. Sf3 e5
8. Ld3!? blev forsøgt, med nogen
succes.
7... e5 8. Sf3 Sc6

8... exd4 9. Lg5 De6† 10. Le2 er
farligt for Sort.
9. Lg5 Dg6 10. d5 Sb8 11. h4 Sd7
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12. Ld3 e4?

Aronian havde analyseret dette træk,
men indrømmede at have glemt kon-
klusionen: at det ikke var godt. 12...
Dd6 13. Sd2!? Sc5 anses for til-
fredsstillende for Sort.
13. h5 Df5?

Eneste logiske fortsættelse, men fa-
tal. 13... Da6 var nødvendigt om end
stadig lidt tricky for Sort efter 14.
Lxe4 Dxc4 15. Ld3!, hvorefter både
15... Dxd5 16. 0-0, og 15... Dxc3†
16. Kf1 giver Hvid fantastisk spil
for bonden.
14. Th4!! exd3

Aronian tænkte for første gang
længe, hele 23 minutter, men for sent.
Han sad og bebrejdede sig selv sin
naivitet og var lige ved at opgive par-
tiet. Forsøget på at redde dronnin-
gen med 14... Sc5 strander på 15.
Lxe4! Dd7 (15... Sxe4 16. De2) 16.
De2 Le7 17. Kf1, og Sorts konge er
fanget i centrum. Rent bortset fra, at
Sort mangler en bonde.
15. Tf4 Sc5 16. Txf5 Lxf5 17. Sd4 Ld7

18. Kf1

Resten er let for Grischuk, som blot
behøver at være på vagt for de uund-
gåelige tricks fra Aronian.
18... Ld6 19. Sb3 f6 20. Le3 b6 21. Sxc5

bxc5 22. Dxd3 0û0 23. Dd2 Le8 24. h6

g5 25. Db2 Ld7 26. Da3 Tfe8 27. Lxc5

Lh2 28. Te1 Lf5 29. Txe8† Txe8 30. Le3

Kf7 31. Ke2 Le5 32. Kd2 Lg4 33. Dxa7

Kg6 34. a4 Kxh6 35. a5 c6 36. dxc6

Tc8 37. f3 Lf5 38. g4 Le6 39. De7 Lxc4

40. Ld4 1-0

4. runde:
Lynturnerneringen blev spillet på
blomsterøen Flor & Fjære, og efter
tre runder på Hotel Scandic Stav-
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Verdens bedste

i kamp på brættet
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runde for runde

1. runde:
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anger rykkede hele menageriet til
Vågen Videregående Skole i Sand-
nes, 12 km syd for Stavanger. At
flytningerne forløb så glat, havde
samme danske IT-hold som i fjor
æren for. Nærmest i døgndrift ar-
bejdede Sigfred Haubro, Michael
Andersen og Kasper Jerwiartz med
at få IT-systemerne på plads og til at
fungere under skiftende vilkår.

Vågen VS er en skole for moderne
scenekunst og med sit teater med
plads til 300 tilskuere en glimrende
ramme om topskak.

Rundens eneste gevinst var Kar-
jakins forsvarstriumf mod Grischuk.

5. runde:
Magnus Carlsen kom i store van-
skeligheder med hvid mod Aronian,
og i diagramstillingen kæmper han
for sit liv.

Levon Aronian
Armenien (2815)
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Magnus Carlsen
Norge (2881)

Aronians seneste træk, 31... c6!,
skabte den ubehagelige trussel 32.
Lb5, og Carlsen må ty til desparate
midler for at parere den. Efter partiet
var verdensmesteren langtfra tilfreds
med sit spil: ‘I starten af turneringen
følte jeg, at jeg spillede godt, men nu
... jeg blev simpelt hen udspillet i
dag!’
Mens Carlsen overvejede, hvad han
skulle trække i diagramstillingen,
røbede hans kropssprog, hvor dår-
lig han mente, stillingen var. Han
strakte og rakte sig sig uroligt og
rykkede frem og tilbage på stolen.
32. Ta5

Aronian frygtede mere 32. Da5 h5

33. Tcc2!?, men 33... Dd3! fasthol-
der den sorte fordel.
32... Db3?

Pludselig sad Carlsen rank og kon-
centreret og begyndte intenst at be-
regne. Efter 32... h5 for at holde den
hvide springer i stalden, havde hans
attitude næppe ændret sig.
33. Da1!
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33... Dd1†?

Panik. Hvis Carlsen ikke pludselig
havde udstrålet vinderens selvsikker-
hed, hvad Aronian måske fundet 33...
Lb5! med pointen, at efter 34. Txa7
Lxe2! 35. Ta8† Kc7! 36. Da5† Kd7
kan den sorte konge flygte i sikker-
hed.
34. Dxd1 Lxd1 35. Te1 Lh5 36. g4! Le8

37. Tea1 Tf2 38. Txa7 Tb2 39. Sf1 Kc7

40. Ta8 Kxb7?

Sidste træk før tidkontrollen og en
afgørende fejl. 40... Txb7 gav remis-
chancer.
41. T1a7† Kb6 42. Te7! Tbf2 43. Tb8†

Ka6 44. Sg3 Lg6 45. Txf8 Txf8 46. Te6

Og dermed vandt Carlsen en bonde,
og 47 træk senere også partiet.
46... Le8 47. Txh6 Kb5 48. Th7 Kc4 49.

Ta7 Lg6 50. Ta6 Tf6 51. Ta3 Kb4 52.

Ta1 Kc3 53. Tf1 Te6 54. Tf8 Kd2 55.

Sf1† Kd3 56. Kf2 Te7 57. Tg8 Te6 58.

Ke1 Tf6 59. Tg7 Te6 60. Ta7 Te8 61.

Ta3† Kc2 62. Ta6 Tc8 63. Ke2 Le8 64.

Ta5 Kc3 65. Sg3 Tb8 66. Tc5† Kb2 67.

Sh5 Lxh5 68. gxh5 Th8 69. g4 Th6 70.

Kf2 Te6 71. Kg3 Tf6 72. h4 Tf3† 73. Kg2

gxh4 74. h6 Txe3 75. h7 h3† 76. Kh2

Te2† 77. Kxh3 Te1 78. Kg2 Te2† 79.

Kg3 Te3† 80. Kh4 Te1 81. Kg5 Th1 82.

Kg6 Th4 83. Txc6 e3 84. Te6 Txg4† 85.

Kh5 Tg1 86. Txe3 Th1† 87. Kg6 Tg1†

88. Kf7 Th1 89. Kg8 Tg1† 90. Kh8 Tg4

91. Te5 Txd4 92. Kg7 Tg4† 93. Kh6

1-0

Agdestein havde stadig ikke affun-
det sig med at være underhund, og
Grischuk reddede sig kun på en
norsk overseelse:
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Foto: Sigfred Haubro.

Eksverdensmester Garri Kasparov besøgte Norway Chess, og mellem ham og Magnus

Carlsen var alt lutter smil, for Norge støtter Kasparovs bestræbelser for blive valgt som

præsident for verdensskakforbundet FIDE under OL i Tromsø i august.
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Simen Agdestein
Norge (2628)
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Alexander Grischuk
Rusland (2792)

Hvid, som må kæmpe for remis, har
netop spillet 39. Td6-c6?, og  plud-
selig indser Grischuk, hvad han har
gjort...
39... Kg6?

Mens Agdestein spekulerede, syn-
tes Grischuk, at han lignede en mand,
som havde set gevinsttrækket 39...
Txg2†!, og i desparation ledte han
efter forsvar som 40. Dxg2 (40.
Kxg2 De4†) 40... Dxf4† 41. Kg1
Lb7 42. Dc2! Lxc6 43. Dh7†!? Ke8
44. De7†! Kxe7 med pat. Men uhel-
digvis vinder samtlige dronnings-
kakker efter 42. Dc2, nåede Gris-
chuk dog også at se.
40. Tc7 e5 41. Le3 Le6 42. Db4 Tg7

Sort kunne nok have gjort mere al-
vorligt mente gevinstforsøg, men
Agdstein var træt.
43. Txg7† Kxg7 44. Db7† Lf7 45. Dxa6

De4 46. De2 f5 47. Df3 Dxf3 48. gxf3

Kg6 49. f4 exf4 ½-½

6. runde:
Denne runde var henlagt til Aar-
bakke AS i Bryne, en by i det syd-
lige fjordområde, tæt ved nogle af
de smukkeste sandstrande i Europa.
Fabrikken fremstiller avanceret ma-
skineri til olieindustrien, men havde
ifølge de ansatte gemt det mest hem-
melige udstyr af vejen! Trods det
usædvanlige spillested var der mange
tilskuere – mandag var jo fridag –
og allerede en time før start var halv-
delen af pladserne besat.

Hvis ét parti kan ødelægge turne-
ringen for en spiller, var det Topalovs

sejr over Kramnik. I kandidattur-
neringen spolerede Topalov Kram-
niks forhåbninger om en ny VM-
match ved ubesværet at besejre ham
med de hvide brikker, og det samme
gentog sig i Norge.

Siden Toiletgate-skandalen under
VM-matchen i 2006 har de to næg-
tet at give hinanden hånden, og selv
om den norske presse opfordrede
spillerne til at glemme gammelt nag,
fastholdt Kramnik, at før Topalov
officielt undskyldte sine fornær-
mende anklager om snyd, kunne der
ikke være tale om forsoning. Men
han kommer nok til at vente længe,
for Topalov har genfremsat beskyld-
ningerne mod Kramnik og bl.a.
hævdet, at timevis af videooptagelser
fra matchen beviste snyderiet – hvis
man altså ikke havde valgt at destru-
ere dem.

TV2 Norge havde fået den tanke
lade de to spillere sende en hvid
fredsdue af sted, men det var tæt på
at ende i lavkomik, da Kramnik nær-
mest i flugt efter partiet valgte en
forkert udgang, måtte vende om og i
rask trav ignorerede happeningen. Så
duen kom ikke ud at flyve med fred
den dag.

Vladimir Kramnik
Rusland (2783)
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veselin Topalov
Bulgarien (2772)

Kramniks kvalitetsoffer i åbningen
er løbet ud i ingenting, og Topalov
gør klar til at sætte slutangrebet ind.
30. Db6?!

Rigtig idé, men forkert trækfølge.
Efter 30. h3! Sd3 31. Db6! er Sort
uden forsvar.
30... Dd2! 31. Tg1

Efter 31. De3 Dxe3! 32. fxe3 Sxg2!
e den hvide gevinst langtfra sikker.
31... Kh7?

Kramnik brugte mere end halvdelen
af sine sidste seks minutter på dette
træk i søgen efter en måde at for-
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Mellem de to eksverdensmestre Veselin Topalov og Vladimir Kramnik er der til

gengæld ingen smil, ingen håndtryk og heller ingen øjenkontakt. Siden skandalen

under deres VM-match i 2006, kendt som ‘Toiletgate’, har luften være iskold.

Foto: Sigfred Haubro.
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længe partiet efter 32. Tb8. Det er
forståeligt, at han i den sindstilstand
ikke fandt den overraskende idé 31...
Sh3!! Efter 32. gxh3 Le2!! 33. Dc6
Dd3! har Hvid ikke bedre end 34.
Ld5 Dxd5† 35. Dxd5 Txd5, hvor
Hvid ikke kan slå på g7, og Sort får
chancer pga. mattruslerne efter Lf3†.
32. h3! Td6 33. Dc7 Ld7 34. Db8

Det naturlige var at opgive her, men
Topalov blev siddende ved brættet,
så det var ikke let at gøre uden direke
kontakt.
34... h5 35. Dg8† Kh6 36. Dh8† Kg5

37. Dxg7† Kf5 38. Lxh5 Sxh5 39. Dg4†

Kf6 40. Dxh5 Dxf2 41. Dh6† Ke7 42.

Dg7† Ke6 43. Dg4† Ke7 44. Td1

Men nu forlod Topalov brættet for
at kaste et blik på udviklingen i par-
tiet Agdestein - Caruana, og det gav
Kramnik lejlighed til at standse uret,
underskrive noteringslisten og ile
væk fra Aarbakke. Dermed overlod
han pressekonfencen til Topalov,
hvilket den bulgarske eks-verdens-
mester bestemt ikke var ked af.
1-0

7. runde:
Kramnik, Carlsen og Caruana førte
turneringen med beskedne 3½ point
af 6, tæt fulgt af Karjakin, Grischuk,
Giri og Agdestein med 3 point. Efter
fem timers spil var et enkelt parti af-
sluttet, men efterhånden var fire endt
remis, mens dagens sidste opgør,
fortsatte og fortsatte:

Sergey Karjakin
Rusland (2771)
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Anish Giri
Holland (2752)

Stillingen efter Sorts Le7-f8 – hans
113. træk! Seneste slag eller bonde-
træk skete i træk 76, så Karjakin skal
blot klare endnu 12 træk, før han
kan kræve remis ifølge 50-træks reg-
len. Giri beslutter derfor, at det er
blevet tid at handle.
114. Txd4 cxd4 115. Tc4 Lb4 116. g4!!

Gennembruddet, som Giri havde
forberedt gennem så lang tid.
116... hxg4

116... fxg4 117. De4 var endnu
værre.
117. h5 gxh5 118. Dxh5 c5?!

Karjakin brugte fire af sine sidste
5 minutter på dette træk, hvorefter
begge spillere var nede på at skulle
trække inden for tillægstidens 30
sekunder. Eneste redning – umulig
at finde i tidnød – var det mærkelige
118... Dc7!! med pointen, at efter
119. Txd4 Lc5 120. Tc4 Le3 må
Hvid dække både g-bonde og trus-
len Dd7-d5.
119. Df7† Ka6
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120. Tc2?

En gentjeneste af Giri. Hvid måtte
hindre Dc6, og med 120. Dd7!! hav-
de han vundet partiet (120. De8 førte
til samme resultat). Pointen ligger i
varianten 120... g3 121.Tc1! Ld2
(121... g2 122. Tg1) 122. Dc8†!,
hvor Hvid vinder enten c5- eller e6-
bonden, og Sort er uden forsvar.
120... Dc6! 121. Dg6
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121... c4!!

Karjakin står ikke længere dårligst,
og han beslutter at teste Giri, som
lidt for ofte er nede på få sekunder.
122. Txc4

122. bxc4 Dxa4† 123. Kb1 viser sig
også kun at give Sort remis, men
måtte forekomme den nervøse Giri
mere risikabelt.
122... Dg2† 123. Kb1 Df1† 124. Tc1

Dxd3† 125. Ka2 De2† 126. Kb1 De4†

127. Ka2 Dg2† 128. Ka1 Dd5!

Ingen remis – ikke endnu i hvert fald.
129. Ka2 Dg2† 130. Kb1 Dd5 131.

Tc4??

Urolig for, om Karjakin efter 131.
Ka2 ville fortsætte med at stille pro-
blemer, f.eks. med 131... Lc3 (men
ikke 131... d3? 132. De8!), undviger
Giri stillingsgentagelsen – og tilla-
der noget langt værre!
131... Lc3! 132. opgivet. 0-1

8. runde:
En trist dag for de norske skakfans.
Magnus Carlsen så ud til endelig at
spille op til sit bedste og var tæt på at
sætte Svidler mat, da han snublede i
en skrækkelig fejlberegning og måtte
være glad for remisen. For at gøre
slemt værre spillede Agdestien sit
første dårlige parti og blev regulært
besejret af Topalov.
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Peter Svidler
Rusland (2753)

Magnus Carlsen
Norge (2881)

Engelsk / A27

1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 f5 4. d3 Sf6

5. g3 Lb4 6. Lg2 Lxc3† 7. bxc3 d6

8. 0-0 0-0
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Sort har opnået en stilling, som an-
ses for nærmest ideel, når den spil-
les med omvendte farver i lukket si-
ciliansk, f.eks. 1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3.
Lb5 g6 4. Lxc6 bxc6 5. d3 Lg7 6.
Sf3 d6 7. 0-0 Sf6. Med det hvide
mertempo har Hvid gode angreb-
schancer: De1-h4, f4-f5, Lh6 og Sg5.
Med de sorte brikker kan Carlsen
følge lignende ideer, selv om minus-
tempoet gør en forskel.
9. Tb1?! De8 10. Db3?

‘Et tåbeligt træk’, erklærede Svidler
bagefter. ‘Jeg står ikke ligefrem
bedst, men har en fuldt spillelig
stiling efter 10. c5 d5 (10... dxc5 11.
La3 er meget uklart) og først deref-
ter 11. Db3. ‘Jeg glemte helt hans
svartræk, og efter yderligere fem
træk er det lykkedes mig at forværre
stillingen, så jeg lige så godt kunne
give op.’
10... b6! 11. Sh4!?

Sort planlagde Sa5 og Lb7 med en
lille, men tydelig fordel, fordi Hvid
savner aktivt spil. Svidler bliver al-
lerede desperat.
11... Sa5 12. Da3 Tb8 13. Le3?!
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13... f4! 14. gxf4

Ekstremt farligt, men ellers fortsæt-
ter Sort blot sin angrebsopbygning,
uden at Hvid kan gøre noget ved det.

14... Dh5 15. Sf3

Efter 15. fxe5? Sg4 16. Sf3 Txf3!
ville partiet straks være forbi, og dette
tema forklarer, hvorfor fxe5 heller
ikke kan spilles i træk 17 og 18.
15... Lh3 16. Lxh3 Dxh3 17. Kh1

Desperate forsøg som 17. c5!? ville
blot tabe tid efter 17... Tbe8! med
truslen 18... exf4.
17... Tbe8!
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18. Db2?

Det var absolut nødvendigt at holde
c4-bonden dækket med 18. Da4.
Sorts trussel 18... exf4 19. Lxf4 Txe2
20. Sg1 Dxd3 21. Sxe2 Dxe2 er na-
turligvis farlig, men efter 22. f3! kan
Sort ganske vist vinde c-bonden,
men har stadig lang vej til gevinsten.
18... e4! 19. Sg5 Dh5 20. dxe4 Sg4 21.

Sf3 Sxc4 22. Db3 Txe4 23. Tg1 d5!

Nærliggende og stærkt. 23... Tfxf4!
ville også have vundet, men efter 24.
Lxf4 Sxf2† 25. Kg2 skulle Sort finde
det overraskende 25... Sh3!! for at
bryde modstanden.
24. Db5
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‘Her var jeg så tæt på at opgive, som
man komme uden faktisk at gøre
det,’ indrømmede Svidler.
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Karjakin udnyttede sine chancer godt mod Sort mod Caruana i sidste runde, og

italieneren har netop opgivet.
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24... Tfxf4?

Mellem en lang række gevinsttræk
vælger Carlsen efter 15 minutters
tænkeparuse det eneste, som ikke
vinder. I stedet var f.eks. 24... Scxe3
25. fxe3 Sf2† 26. Kg2 Sh3! afgø-
rende, og spillerne analyserede også
24... Sxf2†! 25. Lxf2 Txe2, samt
24... c5 – og konkluderede, at det
altsammen vandt. Retfærdigvis bør
det dog med, at overvejelserne bag
Carlsens valg ikke var helt så trivi-
elle, som de computerstøttede tilsku-
ere mente. Efter 24... Sxf2† 25. Lxf2
Txe2, var 26. Sg5 Txf2 27. Dxd5†
Kh8 28. Tg2 kompliceret, om end
28... T2xf4! fastholder Sorts fordel,
og på 24... c5 var Carlsen usikker på
25. Dd7!?, men pegede bagefter på
gevinstfortsættelsen 25... Scxe3 26.
fxe3 Sf2† 27. Kg2 Dg4†.
25. Lxf4 Sxf2† 26. Kg2 Txe2

Denne stilling havde Magnus Carl-
sen i sine forudberegninger vurdere-
ret som let vundet, men så spillede
Svidler...
27. Kf1!

... som Carlsen også havde set, idet
han ville fortsætte med 27... Dxf3,
men havde misset den enkle res-
source 28. Tg3!
27... Se4
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28. Txg7†!

Hvids første offensive træk i partiet,
men tilstrækkelgt til at redde hans
dag. For Svidler var det også eneste
træk, så han måtte tage, hvad er måtte
komme.
28... Kf8

Efter 28... Kxg7 29. Dd7† Df7 30.
Dg4† har Hvid gode remischancer.
Spillerne analyserede 30... Kh8 31.
Kxe2 Sxc3† 32. Kf2 Sxb1 33. Dc8†

Dg8 34. Dxc7, som ikke volder Hvid
problemer, men forbedrede så med
30... Dg6! 31. Dd7 Kh8, hvor Hvid
ikke kan slå tårnet pga. 32... Dg2†
og derfor må satse på at holde slut-
spillet efter 32. Dc8† Dg8 33. Dxg8†
Kxg8 34. Kxe2 Sxc3† 35. Kd3 Sxb1
36. Lxc7. Trods de to minusbønder
er der store remischancer.
29. Kxe2!

Sort håbede på 29. Dd7 Dxf3† 30.
Kg1 Df2† 31. Kh1 Sg3†!, og Hvid
går mat.
29... Sxc3† 30. Kf2 Sxb5 31. Tbg1 Sc3

32. Txc7

Computeranalyser viser, at 32. Tg8†
Kf7 33. T1g7† Kf6 34. Txc7 måske
endda havde givet Hvid gevinst-
chancer, men Svidler var ikke tryg
ved at lade den sorte konge slippe
væk fra 8. række.
32... Se4† 33. Ke1 Sc5

Carlsen tænkte lidt på muligheden
33... Dh3, men fadt det for risika-
belt, idet han først efter partiet så, at
34... Dxf3 ville forcere remis.
34. Tc8† Kf7 35. Tc7† Kf8 36. Tc8† Kf7

37. Tc7† Kf8  ½-½

‘Jeg var ufattelig heldig i dag,’ ind-
rømmede Svidler. ‘Jeg fortjente ikke
det halve point.’
Og Carlsen...: ‘Når man ødelægger
sådan en stilling, har man ikke ret til
at tænke på førstepladsen.’

Kramnik forløftede sig mod Karjakin
og måtte definitivt vinke farvel til
turneringssejren:

Vladimir Kramnik
Rusland (2783)
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Sergey Karjakin
Rusland (2771)

Hvid kom ikke godt fra åbningen,
men kunne efter tidkontrollen be-
gynde at spille for sejr. Undervejs
kiksede han en klar gevinst og skulle
i diagramstillingen træde forsigtigt
for at opnå det fulde point og førin-
gen i turneringen.
65. a7!

Men 65. b6? h2 66. Txh2 Txa6! ville
spolere det fine forarbejde.
65... h2 66. Txh2 Kxh2 67. b6 Kh3 68.

b7 Txa7 69. b8D Tg7 70. De5! Tg3†

71. Kf2 h4

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

Ryk alle brikkerne en række ned mod
Hvid (så den sorte bonde står på h3),
og stillingen ville være teorisk re-
mis. Men med et præcist træk afgør
Karjakin nu partiet øjeblikkeligt:
72. De4!! opgivet.

Mat eller tårntab følger. F.eks. 72...
Ta3 73. Dg2 mat!, eller 72... Tg4 73.
Dh1 mat, eller 72...Tg5 73. Dh1†
Kg4 74. Df3 mat!, og 72... Tg7 73.
Dh1† Kg4 74. Dg2† koster tårnet.
1-0

... NO LOGO NORWAY CHESS
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9. runde:
Caruana havde været flyvende i star-
ten af turneringen og kunne nu med
sejr over Karjakin atter bringe sig
helt i front.

Sergey Karjakin
Rusland (2771)
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Fabiano Caruana
Italien (2791)

Midtspillet havde været i balance,
men selv om Sorts løberpar og angeb
på den svage b5-bonde syntes lo-
vende, var det Hvid, som gjorde frem-
skridt.
25... a5?!

Caruana foreslog bagefter 25... Dd7!
fulgt fa 26... Tdc8 som bedre.
26. Dc1 Txc2 27. Txc2 Db8 28. Tc6!

Ld7 29. Sc3! e6

Men ikke 29... Lxc6 30. bxc6 b5 31.
Da3!
30. Tc4 Lf8 31. Lc6 Dd6
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32. Sa4?!

Hvid skulle have holdt springeren i
centrum med 32. Se4 De7 33. Lxd7
Txd7 34. Tc6, men også solide træk
som 32. Dc2 bevarer kontrollen. Nu
overtager Sort pludselig initiativet.
32... Lxc6 33. Txc6?!

Bedre remischancer gav 33. bxc6 b5
34. c7 bxc4 35. cxd8D Dxd8 36.
Dxc4.
33... Db4! 34. Sc3 a4 35. Dc2 a3 36.

Txb6?

Den afgørende fejl. Caruana var i
desparat tidnød og så ikke  36. De2!
med ideen 37. Sa2, hvorefter Hvid
stadig kan kæmpe.
36... Tc8! 37. Tc6 Txc6 38. bxc6 Dc4

39. c7 Dxc7 40. Db3 Da5 41. Dc2

Hvid kunne forsøge sig med fælden
41. d5!? i håbet om 41... exd5 42.
Sxd5 a2 43. Sf6†! med remis, men
efter i stedet 42... Dd2† 43. Kh3
Db2! vinder Sort.
41... Db4 42. Sa4

Droningafbytningen efter 42. Sa2
Db2 var håbløs.
42... De1 43. Sc5 Dxe3 44. Sd7 Dxd4

45. Dc8 Db4 46. Sf6† Kg7 47. Se8†

Kh8 48. Dc7

Sidste desperate chance, men...
48... De7! 49. De5† f6! 50. Sxf6 Lg7

51. Db8† Df8 0-1

Kramnik var alene i spidsen efter fem
runder, men nederlaget til Topalov
ændrede alt. I de sidste runder sco-
rede han blot en enkelt remis, og ned-
turen sluttede med endnu en katastro-
fe i sidste parti.

Alexander Grischuk
Rusland (2792)
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Vladimir Kramnik
Rusland (2783)

Kramnik havde med rund hånd ofret
sine bønder for at sætte mat, og efter
Grischuks seneste tidnødtræk før
diagramstillingen, 30... Tc4-g4 i ste-
det for det nødvendige 30... Tc4-d4,
kunne hans mod være belønnet.

31. d7?!

Men ikke med dette, som blev spillet
for hurtigt. Korrekt var, som påpe-
get af Kramnik selv efter partiet, at
indskyde 31. fxg6! hxg6 før 32. d7!
Pointen er, at efter 32... Td4 har Hvid
nu 33. Txg6†!, mens passive for-
svar som 32... Td8 tillader 33. e6! f5
34. Tc2!, og før eller senere vil fri-
bonden afgøre partiet.
31... Td4! 32. Df3?

Med 32. Dc2 kunne Hvid bevare
truslen mod g6, f.eks. 32... Dc5 33.
fxg6!, hvorefter Sort skal finde 33...
hxg6! (33... Dd5† 34. Kf1! Dxd7
35. gxf7† Kh8 ser risikabelt ud, men
er nok spilleligt, mens 33... Dxc2
34. gxf7† Kh8 35. Txc2 Txd7 36.
e6 må være bedst for Hvid) 34.
Txg6† Kh7!, og da Hvid ikke har
nogen god afdækkerskak, bliver
dronningerne byttet af til et slutspil,
som formentlig ender remis.

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

32... e6!!

Sort blokerer de hvide gennembrud,
og Hvids angreb er forbi. Grischuk
skulle stadig nå 8 træk på 40 sekun-
der, men der er ingen tricks i stillin-
gen.
33. f6 Txd7 34. De3 Tfd8 35. Dh6 Df8

36. Dg5 h6 37. De3 Kh7 38. Th3 h5 39.

Tg3 Dh6 40. Tg5 Td3 0-1

‘Det er bedre at være heldig end god,’
fastslog Gischuk, mens Kramnik for
tredje gang skuffede ved ikke at møde
frem til den ellers obligatoriske pres-
sekonference.
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VM i Hurtigskak

1 Magnus Carlsen, Norge (2877) 11

2 Fabiano Caruana, Italien (2791) 10½

3 Viswanathan Anand, Indien (2785) 10½

4 Levon Aronian, Armenien (2815) 10½

5 Alexander Morozevich, Rusland (2731) 10½

6 Evgeny Tomashevsky, Rusland (2695) 10

7 Sergey Karjakin, Rusland (2771) 10

8 Alexander Grischuk, Rusland (2792) 10

9 Teimour Radjabov, Aserbajdsjan (2724) 10

10 Peter Svidler, Rusland (2753) 10

11 Etienne Bacrot, Frankrig (2720) 10

12 Yangyi Yu, Kina (2675) 9½

13 Rauf Mamedov, Aserbajdsjan (2659) 9½

14 Baadur Jobava, Georgien (2713) 9

15 Nguyen Ngoc Truong Son, Vietnam (2621) 9

16 Eduardo Iturrizaga Bonelli, Venezuela (2653) 9

17 Sergei Movsesian, Armenien (2672) 9

18 Gadir Guseinov, Aserbajdsjan (2613) 9

19 Le Quang Liem, Vietnam (2712) 9

20 Zahar Efimenko, Ukraine (2648) 9

21 Wang Hao, Kina (2729) 9

22 Pavel Eljanov, Ukraine (2723) 9

23 Mikhail Antipov, Rusland (2502) 9

24 Ian Nepomniachtchi, Rusland (2730) 8½

25. Laurent Fressinet, Frankrig (2717) 8½

26 Sergei Yudin, Rusland (2546) 8½

27 Ivan Salgado Lopez, Spanien (2622) 8½

28 Alexander Riazantsev, Rusland (2692) 8½

29 Hikaru Nakamura, USA, (2775) 8½

30 Bartel Mateusz, Polen (2641) 8½

31 Arkadij Naiditsch, Tyskland (2705) 8½

32 Georg Meier, Tyskland (2632) 8½

33 Francisco Vallejo Pons, Spanien (2698) 8½

34 Maxim Matlakov, Rusland (2689) 8½

35 Alexander Moiseenko, Ukraine (2707) 8½

36 Nikita Vitiugov, Rusland (2742) 8½

37 Vladimir Fedoseev, Rusland (2662) 8½

38 Sergei Zhigalko, Hviderusland (2678) 8½

39 Ivan Cheparinov, Bulgarien (2682) 8½

40 Loek Van Wely, Holland (2654) 8

41 Daniil Dubov, Rusland (2614) 8

42 Maxime Vachier-Lagrave, Frankrig (2762) 8

43 Evgeniy Najer, Rusland (2653) 8

44 Yuriy Kryvoruchko, Ukraine (2707) 8

45 Ahmed Adly, Ægypten (2594) 8

46 Vladimir Potkin, Rusland (2621) 8

47 Gabriel Sargissian, Armenien (2686) 8

48 Aleksey Dreev, Rusland (2667) 8

49 Markus Ragger, Østrig (2632) 8

50 Shanglei Lu, Kina (2546) 8

I alt 113 deltagere, 15 runder.

15.-21. juni, i Dubai.

VM i Lynskak

1 Magnus Carlsen, Norge (2877) 17

2 Ian Nepomniachtchi, Rusland (2730) 16

3 Hikaru Nakamura, USA, (2775) 16

4 Le Quang Liem, Vietnam (2712) 14

5 Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan (2743) 13½

6 Levon Aronian, Armenien (2815) 13½

7 Viswanathan Anand, Indien (2785) 13½

8 Rauf Mamedov, Aserbajdsjan (2659) 13½

9 Gabriel Sargissian, Armenien (2686) 13

10 Alexander Morozevich, Rusland (2731) 13

11 Peter Svidler, Rusland (2753) 13

12 Sergei Yudin, Rusland (2546) 12½

13 Aleksey Dreev, Rusland (2667) 12½

14 Pentala Harikrishna, Indien (2726) 12½

15 Radoslaw Wojtaszek, Polen (2715) 12½

16 Anton Korobov, Ukraine (2680) 12½

17 Grischuk Alexander, Rusland (2792) 12½

18 Eduardo Iturrizaga Bonelli, Venezuela (2653) 12½

19 Etienne Bacrot, Frankrig (2720) 12½

20 Nikita Vitiugov, Rusland (2742) 12½

21 Teimour Radjabov, Aserbajdsjan (2724) 12½

22 Evgeny Tomashevsky, Rusland (2695) 12½

23 Vladimir Malakhov, Rusland (2694) 12½

24 Nguyen Ngoc Truong Son, Vietnam (2621) 12½

25 Pavel Eljanov, Ukraine (2723) 12½

26 Judit Polgar, Ungarn (2685) 12

27 Georg Meier, Tyskland (2632) 12

28 Vladimir Fedoseev, Rusland (2662) 12

29 Zaven Andriasian, Armenien (2611) 12

30 Maxim Matlakov, Rusland (2689) 12

31 Ivan Cheparinov, Bulgarien (2682) 12

32 Maxime Vachier-Lagrave, Frankrig (2762) 12

33 Salem A.R. Saleh, For.Arab.Emirater (2581) 12

34 Daniil Dubov, Rusland (2614) 12

35 Shanglei Lu, Kina (2546) 11½

36 Caruana Fabiano, Italien (2791) 11½

37 Eltaj Safarli, Aserbajdsjan (2649) 11½

38 Laurent Fressinet, Frankrig (2717) 11½

39 Loek Van Wely, Holland (2654) 11½

40 Alexander Riazantsev, Rusland (2692) 11½

41 Yangyi Yu, Kina (2675) 11½

42 Sergei Zhigalko, Hviderusland (2678) 11½

43 Viktor Laznicka, Tjekkiet (2679) 11

44 Hao Wang, Kina (2729) 11

45 David Anton Guijarro, Spanien (2631) 11

46 Baadur Jobava, Georgien (2713) 11

47 Boris Savchenko, Rusland (2581) 11

48 Mohamad Al-Modiahki, Qutar (2549) 11

49 Evgeniy Najer, Rusland (2653) 11

50 Arkadij Naiditsch, Tyskland (2705) 11

75. Peter Heine Nielsen, Danmark (2654) 10

I alt 116 deltagere, 21 runder.
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Magnus Carlsen kunne med god ret
tillade sig at hvile på laurbærrene.
Verdensmester samt historiens hø-
jeste ratingtal. Men i stedet meldte
han i norsk presse ud, at han ville
prøve at erobre alle nærskakkens tre
VM-titler samtidigt!

Det kunne ligne hybris og den
slags ambitioner, man måske burde
holde for sig selv. Men der er noget
fascinerende ved at udfordre sig selv
med at prøve at opnå ting, man ikke
er favorit til at lykkes med, selv når
man er verdens klart bedste skak-
spiller. En ting er at vinde en match,
der har man trods alt kun én mod-
stander, men at vinde to åbne turne-
ringer, 15 runders hurtigskak, og
derefter 21 lynpartier, hvor stort set
resten af verdenseliten er til stede, er
ikke sandsynligt. Går man tilbage i
tiden, var Kasparov f.eks. modstan-
der af Knock-out VM, og det er
klart, at ens chancer dér, selv som
den suverænt bedste, statistisk for-
værres kraftigt.

Carlsen har gode minder fra Du-
bai, han opnåede sin stormestertitel
i det hovedrige arabiske emirat for

10 år siden, som 13-årig, og beslut-
tede sig for at gøre forsøget. Og at
han mente det alvorligt understreges
vel af, at til Norway-chess, som af-
vikledes i dagene op til hurtig- og
lyn-VM, var han uden sekundant,
hvorimod jeg var med i Dubai for at
hjælpe.

Turneringen afvikledes i det lo-
kale skakcenter, en imponerende
bygning i den gamle bydel, og bort-
set fra Kramnik og Topalov, der ikke
har de hurtige discipliner som deres
force, var resten fra verdens top-10
til start blandt de i alt 113 deltagere i
hurtigskak og 116 i lynskak.

Nederlag og krise
I hurtigskakken tog Magnus Carl-
sen 7 point i de første 9 af turnerin-
gens 15 runder, og da han i 10. runde
vandt det vigtige topopgør mod
Fabiano Caruana, gik han alene i
spidsen. Det lignede umiddelbart en
sikker sejr, men mod sin udfordrer i
den kommende VM-match, eks-VM
Viswanathan Anand, tabte han i 12.
runde efter at have sat en officer i
slag i et remis-slutspil. Og hvad der

endte med at blive et historisk VM-
hattrick, hang i en tynd tråd:

Magnus Carlsen
Norge (2881)

Alexander Grischuk
Rusland (2792)

Kongeindisk / E81

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7!?

Få dage tidligere, i Stavanger, var
Carlsen tæt på at vinde mod Gris-
chuks Grünfeldinder, og i Azer-
bajsdjan tidligere på året tabte Carl-
sen til Radjabov i netop kongeindisk,
så russerens valg har absolut logik.
4. e4 d6 5. f3

Nyt på Carlsens repertoire, om end
han med 3. f3 imod Caruana mere
end antydede, at han var klar til at
spille Sämisch-varianten.
5... 0-0 6. Le3 a6 7. Sge2 c6!?

Ikke Sorts mest populære valg, men
tanken er, at Hvid med sit tidlige Sge2
gør denne variant mere attraktiv for
Sort, da man nu ikke længere kan
spille først Ld3 og derefter Sge2 som
i et VM-parti imellem Karpov og
Kasparov.

Af Peter Heine Nielsen
1
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Magnus Carlsen

vandt både hurtig-

skak og lynskak

ved VM i Dubai...

... og er nu

verdenmester

i alle nærskakkens

tre discipliner.

Foto: Cathy Rogers.
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Efter 16. e5 Lxe5! er det igen den
udækkede løber på e3, der er Hvids
problembarn.
16... dxe4 17. fxe4 a5 18. Td1 La6 19.

Dc2 Lxe2 20. Sxe2

Carlsens spil virker logisk, og han
har fastholdt et flot centrum, uden at
Grischuk har formået at skyde det
ned. Men Sort har en stærk plan:
20... Sd7! 21. 0-0 Sf6!

Præcist og i rette tid. Angriber bon-
den på e4 og – værre endnu – truer...
22. Sg3 Sg4!

... dette! Nu kollapser det hvide cen-
trum. Løberen på e3 er ene om holde
sammen på den hvide stilling, men
det går ikke at opretholde strukturen
længere.
23. Lf2 Tad8! 24. e5

Eneste måde at dække d4 på.
24... c5!

Grischuk forstsætter sit energiske
spil og underminerer endelgyldigt det
hvide centrum. 25. Dxc5 Dxc5 26.
dxc5 Lxe5 truer på b2, men også
slag på f2 fulgt af Ld4, så Carlsen
vælger at beholde brikkerne på bræt-
tet.
25. dxc5 Dc7 26. Txd8 Txd8 27. Se4

Lxe5
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Carlsen tænkte her, til han var nede
på 6 sekunder igen(!) mod Grischuks
6 minutter. Og valget af dette parti
kan virke underligt, for hertil har
Hvid absolut ikke spillet som histo-
riens bedste skakspiller, men det føl-
gende er efter min opfattelse sublimt,
og noget ingen kan gøre Carlsen ef-
ter: Præcist og hårdnakket forsvar,
uden en eneste fejl trods kun sekun-
der igen (10 sekunders tillægstid pr.
træk), og så snart chancen for at spille

på gevinst byder sig, er alt om, at
han har stået elendigt tidligere, glemt,
og han lægger et maksimalt pres. Der
er naturligvis et moment af held, når
man vender dårlige stillinger i skak,
for det kræver modstanderens hjælp,
men at tilskrive det tilfældigheder
ville betyde, at Carlsen er heldig alt,
alt for tit.
28. g3 Sxf2 29. Kxf2 Dc6 30. Te1 Ld4†

30... f5! for ikke at tillade den hvide
springer at gå til f2 var endnu stær-
kere.
31. Kf1 f5 32. Sf2 Lxc5

Ikke 32... Dxc5? 33. Dxc5 Lxc5 34.
Te5 Lxf2 35. Kxf2 Td2† 36. Kg1
Txb2 37. Txa5, hvorefter Hvid med
a3, b3, Tb5! formår at afvikle dron-
ningfløjen med remisslutspil til følge.
33. Te5 Da6† 34. Kg2 Db7† 35. Kh3!

At kalde kongestilingen sikker er en
overdrivelse, men på h3 er kongen
mindre udsat, og den sorte bonde på
f5 giver ly for umiddelbare skakker.
35... Ld4 36. Txa5 Db6?

36... Dd7! ville igen gøre den hvide
konge til et angrebsmål, hvorimod
Hvid nu med en række præcise træk
kan kæmpe sig tilbage i partiet.
37. Dc4†! Kh8 38. Tb5!

Vigtigt, da det nærliggende 38. Ta6
besvares med 38... Dc5! 39. Dxc5
Lxc5, hvorefter springeren på f2 går
tabt.
38... Df6 39. Sd3 g5 40. Td5!

Igen i sidste øjeblik. Grischuk tru-

8. c5!?

I lynskakken, mod Judit Polgar,
valgte Carlsen en radikalt anderle-
des plan, og vandt et fint parti efter
8. a4 a5 9. Sg3. Nok har Sort feltet
b4, men Hvid har terræn og nem
udvikling. Efter 9... Sa6 10. Le2 Dc7
11. 0-0 e5 12. d5 h5 13. Dd2 h4 14.
Sh1 Sh5 15. Sf2 f5. 16 Sd3 stod
Hvid bedst trods de mange springer-
træk.
8... b5

8... dxc5?! 9. dxc5 Dxd1† 10. Txd1
afvikler ganske vist til et slutspil, men
svækkelsen af feltet b6 og en hvid
springer på a4 giver klar fordel til
Hvid.
9. cxd6 exd6 10. Sf4

Dette er det hvide koncept. Han har
afbyttet bonden på c5, men fået en
overvægt i centrumsbønder til gen-
gæld, og kan han fuldende sin ud-
vikling, står han behageligt.
10... Te8
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11. Le2?

En meget grov fejl, og ganske illu-
strativ for Carlsens vel eneste svag-
hed: unøjagtigheder i åbningsfasen.
11. Dd2 for at dække e3, eller 11.
Ld3!? var bedre træk, for nu kan Gri-
schuk direkte gå til modangreb.
11... b4! 12.Sa4 Sd5!

Udnytter at løberen på e3 hænger.
13. Lc1 Sb6

13... Sxf4!? er måske endnu bedre,
for efter 14. Lxf4 d5 15. e5 f6 under-
mineres det hvide centrum, da 16.
exf6 Dxf6 vinder bonden på d4. Så
Hvid har ikke bedre end 16. e6 med
bonde mee for Sort, men trods alt
lidt kompensation.
14. Sxb6 Dxb6 15. Le3 d5 16. Dd3

Alexander Grischuk – måtte slippe grebet.

Foto: Sigfred Haubro.
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ede g4† og De7, der afgørende ville
fange den hvide konge, men nu tvin-
ges tårnafbytningen igennem, da lø-
beren ellers ville hænge på d4.
40... Txd5 41. Dxd5 Kg7 42. Sxb4 Lxb2

43. a4 f4
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44. Kg2!

Igen en fantastisk fornemmelse for
kongen. Nu er sikkerheden at finde i
den lange diagonal, og den hvide a-
bonde gør, at for første gang længe
er der tid til at bekymre sig om andet
end umiddelbar brandslukning.
44... Lc3 45. Sd3 fxg3 46. hxg3 De7

47. Sf2!

Springeren er ideel til at skærme kon-
gen fra skakker, og herfra kan den
gå videre til e4, når lejligheden by-
der sig, og da Sort samtidig skal
holde a-bonden under kontrol, er vi
allerede ude i den slags stillinger,
som ingen andre end Carlsen formår
at holde.
47... De5 48. Df3!

Her vinder dronningafbytningen 48.
Dxe5†? Lxe5 ikke, da Sort med se-
nere g4 og h5-h4 kan afvikle konge-
fløjen.

48... Ld4 49. Db7† Kg6 50. Dc6† Kg7

51. Se4 h5?!

I stedet ville 51... Lb6! stoppe a-bon-
den og udnytte, at springeren på e4
hænger, hvorfor Hvid ikke kan slå
på b6. Det ville være meget svært
for Carlsen at komme videre.
52. a5
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52... h4?

Virker meget logisk, da Hvids
kongestilling bliver mere åben, men
det ændrer afgørende stillingens ka-
rakter:
53. g4 Le3 54. Dd7† Kg6 55. Dd6†!

Dxd6 56. Sxd6 Kf6 57. a6 Ke6 58. Sb5

Ke5 59. Kf3 Lb6 60. a7 Lxa7 61. Sxa7
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Med strukturen fastlagt på konge-
fløjen vinder dette nemlig enkelt for
Hvid. Han kan i ro og mag bringe
springeren tilbage, og senere vinde
g5 med træktvang. Fra en sportslig
synsvinkel en formidabel præstation
af Carlsen, der naturligt nok ikke var
så imponeret af sig selv i åbnings-
fasen, men lod sig citere til pressen
for at ‘have kæmpet som en løve’
bagefter.
1-0

Et fascinerende parti at følge ‘live’,
ikke mindst for en nervøs sekundant,
og de venlige ord, jeg havde forbe-
redt, om at det er umuligt at vinde to
så stærke åbne turneringer i træk mod
resten af verdenseliten, blev i stedet
et tillykke. For med sejren over
Grischuk var VM-titlen i hurtigskak
reelt i hus allerede inden sidste runde.
Og Carlsen fuldendte hattricket ved
også at vinde lynskakken, og som
den første nogen sinde kan han kalde
sig for regerende verdensmester i
samtlige nærskak-discipliner.

Sjovt at være med
Kun 23 år gammel har Magnus Carl-
sen slået alle rekorder i skakver-
denen. Kun gentagelser af succeser
er tilbage. Det kan nærmest lyde lidt
trist, men sætter blot hans unikke
præstationer i relief. Titeljagt og pre-
stige indgår naturligt i det, men ba-
salt er drivkraften for Magnus Carl-
sen, at han synes, det er sjovt at spille
skak. Og med det perspektiv er der
masser af spændende oplevelser for-
ude.

VM i hurtig- og lynskak var en
sjov turnering, så fristende, at jeg
efter at have sekunderet Carlsen i
hurtigskakken besluttede mig for at
spille med i lyn! Resultatmæssigt
ingen succes, seedet 50 endte jeg
som nummer 75 og mærkede mil-
dest talt rusten i næsten hvert eneste
parti. Alligevel var det en oplevelse
at være med i verdens måske stær-
keste lynturnering samt være Dan-
marks første repræsentant i VM i
lyn.

Magnus Carlsen

bøjede

beskæmmet

ansigtet ned

over brættet i

sekunderne efter

at have sat en

officer i slag mod

Anand i 12. runde,

men han

besindede sig og

spillede partiet

til ende.
http://dubai2014wrb.com/en
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Slutstillingen

1. Rusland 1 (1/2504) 16 / 29
2. Kroatien (3/2430) 14 / 24
3. Slovakiet (2/2439) 13 / 22½
4. Bosnien Hercegovina (4/2422) 13 / 21½
5. Østrig (7/2364) 12 / 24
6. Sverige 1 (8/2304) 12 / 21
7. Rusland 2 (6/2375) 11 / 20½
8. England 1 (14/2156) 11 / 20
9. Italien (5/2392) 10 / 20½

10. Tyskland - Mattadore Rheinland (20/2107) 10 / 19
11. Finland 1 (11/2195) 10 / 18½
12. Danmark (9/2280) 10 / 18
13. Austria - Niederösterreich (17/2146) 10 / 17½
14. Skotland 1 (15/2155) 9 / 19½
15. Belgien (13/2171) 9 / 19½
16. Tyrkiet (10/2233) 9 / 18
17. Østrig - Wien 1 (12/2175) 9 / 17½
18. Wales - Gwent (23/2079) 9 / 17
19. Finland 2 (30/1982) 9 / 17
20. Tyskland - Stiftung BSW / DBAG (19/2133) 9 / 16½

33. Sverige 5 (31/1972) 6 / 14½

I alt 36 hold. (Seedning/gennemsnitsrating).
Matchpoint tæller før brætpoint.

www. sent2014.crochess.com

EM 2014 i Kroatien var min første
seniorholdturnering og mildest talt
en blandet fornøjelse.

Lad mig tage det positive først.
Der er altid ved disse stævner, så-
dan generelt i hvert fald, en fortræf-
felig og hyggelig skakatmosfære i
ordets bedste forstand. Jo, der bli-
ver kæmpet hårdt i partierne, men i
en god, sportslig ånd, og der er mas-
ser af samvær om skakken (og så

meget andet) før og efter partierne.
Disse skakstævner kunne såmænd
foregå på månens bagside, det ville
stadig være en fornøjelse at deltage.

Mange kendte ansigter
Og så genser man ved disse turne-
ringer gamle skakvenner, som man
ikke har mødt i decennier. Denne
gang var det eksempelvis GM Jan
Plachetka, der nu repræsenterer Slo-

vakiet, der dukkede op. Plachetka er
en god gammel ven af dansk skak,
en hyggelig, rund fyr – og han er
ikke blevet mindre rund og hyggelig
med årene. For Slovakiet stillede
også +50’erne, GM Lubomir Ftacnik
og GM Igor Stohl op, og det er også
gamle skakvenner. Jeg fik dog ikke
snakket meget med dem, for mellem
runderne havde de for det meste
meget travlt med at give skaktræning

Hold-EM for seniorer 2014

For første gang ved hold-EM kunne seniorerne
være med allerede fra de var fyldt 50 år. Den gamle
aldersgrænse var 60 år, men verdensskakforbundet
FIDE ønsker seniorturneringer afviklet i to
aldersgrupper: +50 og +65. Dansk Skak Unions
seniorchef, Bent Sørensen, har efter betænkelighe-
der valgt at støtte denne opsplitning, idet interessen
for at spille turnering på seniorskakkens rolige
præmisser er markant. Efter den ny definition er
mere end 50% af Dansk Skak Unions medlemmer
seniorer. Ved hold-EM i Kroatien spillede holdene
stadig i samme gruppe, idet der var forsøgt den
mellemløsning at begrænse antallet af deltagere
under 65 år til tre på hvert hold.

Af Jens Kristiansen

+65

guld

Rusland 2 med 81-årige Vasjukov i spidsen var bedste

rene +65 hold – fra venstre Nikolai Pushkov, Evgenij

Vasjukov, Anatolij Kremenietsky og Oleg Chernikov.

Nye aldersgrænser:

De yngre vandt

15. Hold-EM for senior

Foto: Pouelsten Holm Grabow
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Rusland 1 (2504) 16 / 29

GM Semen I. Dvoirys (2560) S50 6½/9

GM Evgeny Gleizerov (2531) S50 7½/9

GM Alexei Gavrilov (2466) S50 8/9

GM Yuri S. Balashov (2446) S65 4/6

IM Vladimir V. Zhelnin (2457) S65 3/3

Kroatien (2430) 14 / 24

GM Krunoslav Hulak (2475) S50 3½/7

GM Miso Cebalo (2418) S65 4/7

IM Josip Rukavina (2405) S65 4½/6

IM Branko Rogulj (2421) S50 5/7

IM Srdjan Sale (2402) S50 7/9

Slovakiet (2439) 13 / 22½

GM Lubomir Ftacnik (2563) S50 6½/9

GM Igor Stohl (2516) S50 5½/9

GM Jan Plachetka (2360) S65 5/9

IM Peter Petran (2316) S50 5½/9

Gustav Sturc (1980) S65 0/0

S50 / S65 angiver aldersgruppe

EM i Kroatien. Officielt hed det sig,
at der skulle spilles i Sibenik. Men
Sibenik viste sig at være en by 3-4
kilometer fra spillestedet ‘Solaris
Resort’. Denne ‘resort’ var en slags
indhegnet turistghetto, om end
smukt beliggende ved Adriaterhavet.
Værelser, forplejning og øvrige fa-
ciliteter var såmænd okay, men dog
ikke i det luksusleje, som priserne
ellers antydede. Vorherre til hest! I
de ni dage, turneringen varede, nå-
ede jeg slet ikke uden for ghettoen,
der ikke var særlig charmerende,
hvis man f.eks. sådan bare ville spad-
sere en tur. Nå, så har man prøvet
det. Men jeg betaler aldrig mere så
meget som en Euro for at opholde
mig sådan et sted.

Jeg anbefaler således alle, der på-
tænker at spille internationale senior-
turneringer, at undersøge indkvar-
teringsforholdene grundigt, inden de
melder sig til.

Det skal i øvrigt understreges, at
de kroatiske arrangører klarede selve
det skakmæssigt organisatorisk for-
træffeligt. Ingen klager herfra i den
sammenhæng!

Og så... efter fire runder blev
mange af deltagerne ramt af et for-
færdeligt maveonde. Ingen nærmere
detaljer, men sådan ét der lægger én
brak i adskillige dage og svækker i
endnu flere dage som følge af mang-
lende fødeindtagelse. Hele det dan-
ske hold blev ramt, bortset fra
Grabow, der ikke spiste på hotellet
– og så aner man nok sammenhæn-
gen.

Dette er forklaringen på et par
meget hurtige remiser fra min side i
midten af turneringen. I de sidste
runder var jeg vel igen oppe over 50

via internettet. Svenske GM Lars
Karlsson, en pojke i slutningen af
50’erne, spillede sin første senior-
turnering og havde det vist rigtig

godt med det. Og så var der de gamle
sovjetiske stjerner, så som GM’erne
Vasjukov, Balashov og Chernikov,
der trods deres noget gebrokne en-
gelsk godt kunne hilse pænt og tage
en lille snak, ikke mindst om skak.
Og så var der Westerinen, Cebalo,
Rooze, Kurajica, Grahn og mange
flere gode gamle skaknavne.

Det danske hold fungerede også
fint sammen, både seriøst skaklig og
socialt. Hmmm...måske er der noget
vi i den sammenhæng kan lære nogle
af de yngre udgaver af danske skak-
landshold?

Skak i turistghetto
Men så det negative. Der var kun 36
deltagende hold, hvoraf tolv var fra
de nordiske lande. Værtsnationen
stillede kun ét hold, Sverige med
fem, Finland med fire. Sådan noget
bliver simpelt hen ikke ved med at
være sjovt at deltage i.

Hvorfor det er kommet dertil? Jo,
der er sikkert flere faktorer på spil.
Først og fremmest nok fordi der sim-
pelt hen er for mange internationale
seniorturneringer. FIDE har således
fundet på at arrangere et hold-VM
til sommer i Litauen. Det bliver nok
også til en meget europæisk præget
turnering, men den er billigere at
deltage i, så der bliver sikkert væ-
sentligt flere deltagende hold.

Og så var der det ikke ganske bil-
lige spille- og indkvarteringssted ved

Topholdene

Danmark mod Rusland 2 – Jens

Kristiansen remis med Vasjukov,

mens Bent Sørensen på bord 2

klarede matchen uafgjort ved at

vinde over Pushkov. På 3. og 4.

brættet er Jørgen Jørgensen og

Pouelsten Holm Grabow på plads,

mens Bjørn Brinck-Claussen havde

en af sine to fridage.

er:
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Brætscorer:

1 Jens Kristiansen (2412) S50 1 - 0 1 0 ½ ½ 1 ½ 4½/8
2 Bjørn Brinck-Claussen (2240) S65 1 ½ - 0 0 0 - 0 1 2½/7
3 Bent Sørensen (2262) S65 ½ ½ 1 - 0 ½ 1 0 - 3½/7
4 Jørgen Jørgensen (2206) S65 ½ ½ ½ ½ - ½ 0 - 1 3½/7
5 Pouelsten Holm Grabow (2131) S65 - 1 ½ 1 0 - ½ ½ ½ 4/7

DANMARK 3 2½ 2 2½ 0 1½ 2 1½ 3 18

... HOLD-EM FOR SENIORER
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altså med d3, e4, Sge2 osv. Det var
nok især Mihail Marins forholdsvis
nye trebindsværk om engelsk, der
førte til denne trend.
6. e4 Sc6 7. Sge2 Sh6!?

Og her ser man allerede den forrige
kommentar eksemplificeret: I 60’er-
ne og 70’erne spillede Spasskij ofte
lukket siciliansk med hvid. I denne
stilling med omvendte farver ville
han således med hvid have kort ro-
kade med. Og hvis Sort så rokerede
kort, ville f5! nærmest give afgø-
rende angreb. Helt så slemt kommer
det ikke til gå Hvid i det aktuelle parti,
mertempoet betyder dog noget, men
angrebsideerne er de samme.
8. h4!?

Dette umiddelbart overrraskende
træk blev anbefalet og grundigt be-
handlet af Marin i nævnte åbnings-
værk. Hvid vil nu i mange tilfælde
rokere langt og angribe på konge-
fløjen, hvilket må siges at være no-

get af en nyfortolkning af den luk-
kede sicilianer. Jeg blev første gang
stillet over for trækket i et parti mod
Henrik Danielsen i Øbro Åben,
2010. Jeg rokerede bare kort og
vandt et langt og rodet parti, men
kunne vist være kommet til at stå
noget betænkeligt undervejs. Vari-
anten kom så på analysebrættet, og
jeg fik følgende idé, som ikke er
nævnt hos Marin.
8... Sg4!? 9. f3

Jo, jeg har allerede spillet 8... Sg4!?
to gange før, men det havde Garcia
Palermo åbenbart ikke tjekket efter i
databaserne – det, han kommer op
med, er i hvert fald ikke særlig godt.
Der er selvfølgelig de glade minder
fra sidste runde ved senior-VM i
2012, hvor Cebalo spillede 9. Lg5.
Efter 9... Dd7 10. f3 Sf6 11. Dd2
Sh5 12. Lh6 0-0 13. 0-0-0 kom 13...
Sd4! og han var allerede i vanskelig-
heder og kunne få træk senere ikke
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procents præstationsniveau, men det
battede ikke ret meget.

Men inden da havde det danske
seniorlandshold lavet et af de bedste
enkeltresultater længe med sejren
over Italien i 4. runde. Italien havde
nogle ‘unge’ +50’ere på holdet og
var ratingmæssigt klare favoritter.

Endelig revanche
I denne match fik jeg faktisk revan-
che for et nederlag i et radioskak-
parti engang i slut-70’erne, dengang
Palle Arleth lavede udsendelserne.
En ung, argentinsk IM’er var duk-
ket op i København og indkvarteret
på Granbergs hotel. Det blev så mig,
der skulle matches med ham og in-
terviewe ham en smule på engelsk,
noget Arleth ikke var særlig god til.
Han vandt et skarpt, spændende og
godt parti i en åben sicilianer. Lyd-
filen med programmet kan muligvis
findes i Hans Rasmussens arkiv på
Statsbiblioteket, hvis nogen vil for-
ske videre.

Jeg husker Carlos Garcia Palermo
som en skakglad og frisk ung fyr.
Han blev senere GM’er, og hans
stolte stund var, da han i Mar del
Plata, 1982 vandt over daværende
VM Karpov. Ja, nede i det argentin-
ske, vandt han endda nogle partier
over Bent Larsen! Men nu var han
for længst blevet italiener.

Carlos Garcia Palermo
Italien (2455)

Jens Kristiansen
Danmark (2412)

Engelsk / A26

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

5. d3 f5

Selv om man kalder åbningen
med 1. c4 for engelsk, er det rent
faktisk en lukket sicilianer med
omvendte farver, hvilket er værd
at holde sig for øje. Mange af de
ideer, man bruger med Hvid i den
lukkede sicilianer, kan også sag-
tens bruges med Sort, især da det
er en noget tilbageholdende
spillemåde, hvor Hvids ekstra-
tempo ikke betyder så meget.
Hvid spiller nu den for tiden ret
så populære Botvinnik-opstilling,
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Danmarks EM-hold – fra venstre Pouelsten Holm Grabow, Jens Kristiansen, Jørgen

Jørgensen, Bent Sørensen og Bjørn Brinck-Claussen.
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Brætscorer:

1 Lars Grahn (2000) S65 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 7½/9
1 Sven Nordenström (1993) S65 0 0 ½ - ½ 0 - ½ ½ 2/7
1 Åke Sandklef (1948) S65 0 0 - 0 ½ 1 1 0 - 2½/7
1 Per Johansson (1945) S65 - 0 ½ ½ 0 ½ ½ - ½ 2½/7
1 Arina Mossiaguine (1359) S50 0 - 0 0 - - 0 0 0 0/6

SVERIGE 5 ½ ½ 2 1½ 1½ 2½ 2½ 1½ 2 14½
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Af Lars Grahn

Ærlig talt: Jeg spiller helst mod se-
niorer, som er lige så gamle og trætte
som jeg. Hellere en afdanket stor-
mester med Elo omkring 2400 end
en energisprudlende og halvanden
meter høj junior med Elo på 1900.
Jeg har været med i Riga Open to
gange og blevet mishandlet af letti-
ske drenge og piger. Når jeg tilbød
remis, foretog de en overvejelse af,
hvor mange hjerneceller, jeg mon
havde mistet gennem årenes løb, min
krops forfald, og hvor mange Elo-
point de kunne tjene på at afslå mit
tilbud. Hvorefter de fortsatte spillet
uden et ord – det er jo sådan, man
afslår remistilbud nu til dags. Der
bliver ikke flere Riga Open for mit
vedkommende.

Efter den seneste fiasko i Riga stil-
lede jeg op i Senior-NM 2013 i Al-
linge, og det var en tiltrængt rekon-
valescens. Tak for alle point dér,
kære modstandere – nederlaget mod
Jens Kristiansen kan jeg leve med –
og tak til til Per Rasmussen og Ver-
ner Chistensen for en pragtfuld skak-
uge på Bornholm.

Således restitueret meldte jeg mig
til seniorernes hold-EM i Sibenik,

og resultatet kunne læses i sidste
nummer af Skakbladet:

 Jeg blev topscorer!
Mit eneste remistilbud

i dén turnering var i partiet
mod min gode ven Helge

Wademark i en situation, hvor
dommeren ikke kunne få vores
defekte skakur i gang igen. Før

sidste runde vidste jeg, at jeg
med gevinst ville blive bedst sco-
rende på førstebrættet og bedste
+65-deltager, men jeg var ikke
det mindste nervøs, af den simple
grund at jeg oplevede det hele som
noget uvirkeligt. Det føltes, som
befandt jeg mig i en drøm, og jeg

Sverige 5

– og topscorer

på førstebrættet

andet end acceptere den remis, der
gav mig VM. Sorts dribletur med
springeren over h6-g4-f6-h5 giver
Hvid nogle problemer, og heller ikke
Garcia Palermo kunne løse dem.
9... Sf6 10. Le3!?

Ved Skovbo Åben, 2012 (før se-
nior-VM) spillede GM Miezis det
formentlig bedre 10. Sd5 mod mig.
Efter 10... Se7 11. Sxf6† Lxf6 12.
Lh6! havde jeg problemer med få
kongen i sikkerhed. Jeg valgte en
plan med lang rokade, men blev an-
grebet sønder og sammen. Bedst er
her nok 12... Sc6, og Sort er udmær-
ket med.
10... Sh5 11. Sd5 0-0 12. exf5 gxf5 13.

Dd2 Le6 14. Lh6?
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Men dette er allerede en fejl. Okay, i
en ret så kompleks stilling, som jeg
helt sikkert kendte bedre end min
modstander. Selvfølgelig skulle der
spilles 14. 0-0-0, samt noget i ret-
ning af 14... Dd7 15. f4 Sd4 16. Lf2
c6. Så spiller vi! Og den bedste mand
vinder. Nu derimod får Hvid et me-
get konkret problem med svækkel-
sen på kongefløjen, primært g3.
14... Lxd5! 15. cxd5 Sd4 16. Sxd4 exd4

17. Lxg7?

Dette fører hurtigt til død og ruin for
Hvid. Men ret meget bedre var der
nok ikke. F.eks. 17. Lg5 De8† 18.
Kf2 De5 19. f4 De3† 20. Dxe3
dxe3† 21. Kxe3 h6, og det ser mil-
dest ikke rart ud for Hvid.
17. Kxg7 18. 0-0-0 Sxg3 19. The1?

Her spiller en sej fighter selvfølge-
lig 19. Th2 og kæmper videre en
bonde under. Besynderligt nok si-
ger mit analysemodul her kun en lille
fordel til Sort efter f.eks. 19.... Te8
20. Lh3 Te3, men den bedømmelse
er jeg skeptisk overfor. Stillingen er
i hvert fald for et menneske meget
svær at forsvare for hvid.
19... Dxh4 20. f4 Tae8 21. Df2 Te3!

Og herefter er det selvfølgelig god-
nat for Hvid. Men selvfølgelig spil-
ler Garcia Palermo videre og leder
efter de mindste små fuskechancer –
sådan gør man jo i holdskak. Resten
af partiet kalder dog ikke på mange
kommentarer.
22. Kb1 Tfe8 23. Tg1 Dg4 24. Lh1 h5

25. Dc2 T8e7 26. Da4 Dxf4 27. Dxa7

b6 28. Tc1 Kh6 29. Db8 De5 30. a4 Dg7

31. Ka2 Txd3 32. Tc2 Tde3 33. Dd8 d3

34. Tc4 Te2 35. Tb4 f4 36. Lf3 Tf2 37.

Ld1 h4 38. Dc8 Df6 39. a5 Te4 40. Tb5

bxa5

Og så opgav han endelig, i øvrigt på
den negative, sure måde ved bare at
underskrive partiformularen og skri-
de. Dette er ikke – har i hvert fald
ikke været – typisk for seniorskak-
ken, men sådan går det måske, når
man får ambitiøse unge +50’ere med
i turneringerne. Og Garcia-Palermo
og jeg nåede således ikke at
snakke ungdomsminder.
0-1
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 ønskede ikke at blive vækket. Jeg
vandt det afsluttende parti og fik lov
at opleve en uforglemmelig præmie-
overrækkelse. Efter den store følelse
af glæde fulgte et strejf af vemod,
for jeg vidste jo, at jeg aldrig kom-
mer til at opleve noget tilsvarende i
et internationalt mesterskab.

Redaktør Rosenlund har bedt mig
kommentere et parti fra Sibenik – og
at undgå for lange varianter i noterne.
Ikke noget problem, jeg holder dem
bare på nogenlunde samme niveau,
som da jeg havde dem i knolden
under partiet. Vist er der forsvundet
mange hjerneceller, siden min Elo-
rating toppede for ca. 30 år siden –
og der sker jo ingen gendannelse af
den grå masse – men med en portion
af den gamle intuition, og når det
hele bare kører, kan det dog ind imel-
lem blive ganske godt. I Kroatien
blev det godt dag efter dag.

Seks af mine ni modstandere var
højere ratet end jeg. Følgende par-
tier er mod en af de øvrige.

Lars Grahn
Sverige 5 (2000)

Hartmut Mai
Stiftung BSW/DBAG 2 (1944)

Semi-Slavisk / D46

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

5. e3 Ld6 6. Ld3 Sbd7 7. 0-0 0-0 8. b3

b6 9. e4?!

Stillingen er også opstået i tidligere
partier, og i ca. halvdelen af disse
svarede Sort 9... Lb4! Det tvinger
Hvid til det vilde 10. e5 Lxc3 11.
exf6 Lxa1 12. fxg7, og han har vist
kompensation for tårnet. Det er for-
mentlig med den slags, at den, som
har forberedt sig med computer efter
9... Lb4, vinder med Hvid såvel som
med Sort.
Det viser sig pudsigt nok, at min
klubkammerat Linus Johansson i
Limhamns SK gjorde præcis den
samme fejl i et parti i fjor mod Tom
Rydström, som også valgte at bytte
på e4. Så lad os kalde det en godartet
Limhamn-svipser.
9... dxe4 10. Sxe4 Sxe4 11. Lxe4 Lb7

12. Dc2 Sf6 13. Lg5 h6 14. Lh4 Le7 15.

Lxf6 Lxf6 16. Tad1 Dc7 17. De2 Tfe8

18. Tfe1 Tad8 19. Se5 Lxe5 20. dxe5

Bonden på e5 er jo indirekte garde-
ret.
20... c5

Det havde været bedre at neutrali-
sere trykket i d-linjen med  20... Te7
fulgt af Ted7.
21. Lxb7 Dxb7
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22. Td6!

Hvid er tæt på at have gevinststilling.
Ulf Andersson vinder sådan noget
hundrede gange ud af hundrede. Hvis
Sort ikke bytter af, tager Hvid hånd
om d-linjen og har desuden stor
terrænfordel.
22... Txd6 23. exd6 Td8

Det eneste, Sort kan håbe på i sine
drømme, er at omringe fribonden
med dronning, tårn og konge. Men i

så fald måtte han efterlade konge-
fløjen pivåben, og det kan den hvide
dronning helt sikkert udnytte. Sort
må derfor i stedet forsøge at kon-
trollere den irriterende bonde, som
jo ikke kan afgøre pariet helt alene.
24. Td1 Dc6 25. De5

En herlig centralisering. Strategien
går nu ud på at skabe svagheder på
begge fløje i den sorte stilling. Sort
savner modspil. Jeg nød det i fulde
drag.
25... Dd7 26. f4 Te8 27. a3 a5 28. Td3

f6 29. De4!

Min første tanke var at spille 29. De3
med indirekte sigte mod b6, som er
blevet en lille svaghed, med ideen at
følge op med b3-b4. Men så brød
jeg mig ikke om svaret 29... e5, som
giver det sorte tårn en pudselig
chance for at være med. Det tiltalte
mig på ingen måde.
29... e5 30. f5 Td8

Jag havde tænkt mig at besvare 30...
a4 med 31. b4. Jeg tror ikke, det er
meget bevendt med Sorts fribonde
efter 31... cxb4 32. axb4, men det er
hans bedste chance. Modspilsmulig-
heden a5-a4 holder han i beredskab,
men den udnyttes aldrig. Det er er
jeg taknemlig for.
31. Dd5†
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Lars Grahn er bogaktuel med ‘När Bent mötte Boris’, og billedet er ikke fra hold-EM

i Sibenik, men fra præsentationen af bogen 4. juli i København, hvor der var ægte

læseheste blandt publikum.

Foto: tr.
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Den senere stifter og redaktør af
Schacknytt, Lars Grahn, stod på sce-
nen få meter fra Boris Spasskij og
Bent Larsen, da de mødtes i semifi-
nalen i kandidatturneringen 1968 i
Rådhuset i Malmø. Lars Grahn var
en ung mand og havde til opgave at
udføre trækkene på det ene demon-
strationsbræt. Hele atmosfæren og
begivenhederne omkring matchen
gjorde så stort indtryk på ham, at det
fik betydning for resten af hans liv
inden for skakkens verden.

Lars Grahn har nu 46 år senere
udgivet en glimrende bog om mat-
chen baseret på egne iagttagelser som
øjenvidne foruden skriftlige kilder i
form af bøger, tidsskrifter, aviser og
arkiver. Den danske stormester Pe-
ter Heine Nielsen har skrevet udfør-
lige noter til de otte partier, mens Lars
Grahn selv fortæller om begivenhe-
derne uden for brættet. Hele fremstil-
lingen er ledsaget af mange gode bil-
leder og diagrammer.

Matchen vakte stor opsigt af flere
grunde. Der var høje forventninger
til mødet mellem disse to stærke spil-
lere og udsigt til en spændende
match, hvor det ikke kunne udeluk-
kes, at den dengang meget succes-
rige Bent Larsen, som havde vundet
fem internationale turneringer i træk,
kunne besejre russeren. Men sådan
gik det slet ikke. Spasskij bragte sig
foran 3-0 og vandt sikkert med 5½-
2½.

Det var ganske usædvanligt, at
matchen ikke blev arrangeret af et
skakforbund, men af FIDE-præsi-
denten, den svenske advokat Folke
Rogard, ved hjælp af private spon-
sorer. Der var en lang række pro-
blemer med organisationen af mat-
chen, spillerne protesterede vold-

somt især mod indkvartering og præ-
mier, i pressen lød overskrifterne
‘skandalematch’, og der var efter-
følgende polemik i skaktidsskrif-
terne, blandt andet i Skakbladet.

Et par enkelte fejl har sneget sig
ind. F.eks. er Spasskijs sekundant,
Bondarevskij, pludselig blevet til
Boleslavskij på s. 43, og på s. 82
står, at Larsen vandt interzonetur-
neringen i Palma de Mallorca 1970,
hvor han blev nummer 2-4 efter Fi-
scher.

Bogen indeholder to ekstra små
kapitler. Det ene er et genoptryk fra
Schacknytt 4/1975 af en artikel af
Bent Larsen om Robert Fischer. Det
andet er et meget sympatisk portræt
af Bent Larsens daværende hustru
Lizzie skrevet af Lars Grahn, som
havde en vis tilknytning til Larsen-
familien. Alt i alt en vældig god bog.

Erik André Andersen

Her vil Fritz blokere droningfløjen
med 31. a4 og koncentrere spillet til
kongefløjen. Jeg er kun et menne-
ske, med begrænsat antal hjernceller,
og vil holde mulighederne åbne på
begge fløje.
31... Kf8

Det er en bedre idé at gemme kon-
gen på h7, men han ville have den
med i bekæmpelsen af fribonden.
32. g4 Te8 33. De4

Jeg ville ikke se et tårn på e5.
33... Td8 34. Kf2 Dc8 35. h4 Da8 36.

Ke3 Ke8 37. g5
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37... Dxe4†?!

Letter opgaven for mig. Nu kan kon-
gen overtage dronningens rolle som
livvagt for d-bonden. Bedre var 37...
hxg5 38. hxg5 Kd7!, hvid må søge
sine chancer i tårnslutspillet efter 39.
Dg4 Dh1 40. Td1 Dh2 41. gxf6
Df4† 42. Dxf4 exf4† 43. Kxf4 gxf6.
38. Kxe4 hxg5

På længere sigt kan Sort ikke holde
kongefløjen lukket, men rent princi-
pielt burde han afholde sig fra at
hjælpe til med at åbne den. 38... Kd7
39. Kd5 e4 40. Tg3! er dog lige så
håbløst.
39. hxg5 Kd7 40. gxf6 gxf6 41. Kd5

Sort kan ikke tåle en tårnskak på 7.
række, men heller ikke forhindre den.
41... Tf8 42. Tg3 Tf7 43. Tg6

Vist er det herligt med træktvang!
Læg dertil, at solen skinnede, og jeg
så småt kunne slappe af. På 43... e4
følger 44. Tg4.
43... Tf8 44. Tg7† Kd8 45. Kc6 Kc8 46.

Tc7† Kb8 47. Te7 Td8 48. d7 opgivet.

1-0

Antikvarisk Schacklitteratur
Lunds Schackakademi fremmer unge talenters træning og udvikling.
3-4 gange om året starter bog-auktioner på internet.
Hele året findes bogmarked med salg til faste priser.
www.chesslund.com

Lars Grahn: När Bent mötte Boris
och sista dansen med Lizzie, parti-
kommentarer af Peter Heine Niel-
sen, mange fotos, 96 sider, Lalimo
förlag 2014.

Da Bent mødte Boris i Malmø 1968

Bøger
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Mat i 3 træk.
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Hvid trækker og vinder.

Problemskak
v/  Steffen Slumstrup Nielsen – opgaver m.v. til Skakbladets redaktion.
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Mat i 3 træk.
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Hjælpemat i 10 træk. Se tekst.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 5 træk. �
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http://problemskak.dk/

Ny opgaveredaktør
Hans Larsen har desværre ikke øn-
sket at genindtræde som problem-
redaktør efter helbredsproblemer og
seks måneders orlov. Han har siden
2006 beriget Skakbladet med en
opgaverubrik af høj klasse, præget
af alsidighed, viden og entusiasme.
På vegne af løsere og læsere siger
redaktionen Hans Larsen hjertelig
tak for indsatsen.

Også i fremtiden vil Skakbladets
problemskak dog heldigvis være i
eksperthænder, idet Steffen Slum-
strup Nielsen, som allerede har vi-
karieret for Hans Larsen i årets før-
ste tre numre, har indvilliget i at ind-
træde som fast opgaveredaktør.

Thorbjørn Rosenlund

�

�

�

�

Opgaveforklaring
13702.  Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 20. halvtræk. Sort hjæl-
per til.

Løsninger til nr. 3/2014
13692. Wurzburg 1912. 1. Lg8.
Med så mange brikker på brættet
forventede man ingen træktvang.
13693. Tikhankov, 1989. En meget
elegant opgave. 1. Sxe6 truer 2.
Sc5‡. Sort har to skakker med kon-
gen: 1... Kd3† 2. Sf4‡ og 1... Ke5†
2. Sd4‡. En tredje flot variant: 1...
Lxe6 2. Df5‡.
13694. Marandyuk, 2010. En svær
nød, for hvem kunne forestille sig,
at 1. Kb2 bringer Sort i træktvang!
De fire varianter:
a) 1... dxe5 (fratager kongen feltet
e5) 2. Se7† Kd4 3. Td6‡.
b) 1...exd3 (åbner en rute for Hvids
dronning) 2. Df3† Kc4 3. De4‡.
c) 1... f3 (åbner en anden rute) 2.
Dh4 og nu 2... dxe5 3. Dd8‡ eller
2... exd3 3. Dd4‡.
d) 1... g5 (åbner en tredje rute) 2.
Dh7 og nu 2... dxe5 3. Dd7‡ eller
2... exd3 3. Dxd3‡.

13695. Bar, 2008. Først skal Hvid
blokere diagonalen h8-c3, så Sorts
dronning ikke kan komme til hjælp.
1. Ta6† Kb5 2. Tf6. Truer mat med
3. Sxc3. 2... Ka4. Hvids næste, over-
raskende skridt er at skabe forbin-
delse mellem a5 og d5. Det klares
ved at fjerne c5-bonden. 3. Sxc5†
Kb5 (3... Ka5 4. Sxc3 med udæk-
kelig mat) 4. Sb7 Ka4. Endelig er vi
klar til den fikse matsætning. 5.
Sxc3† Kxa3 6. Ta6† Kb4 7. Sd5†
Kb5 8. Ta5† Kc6 9. Sd8‡.
13696. Rotenberg, Loustau, 1972.
1... Lh7 2. Kb2 Sg6 3. Kc3 Dg4 4.
Kxd3 Sf4† 5. Kc4 Le4 6. Kc5 Df5
7. d4‡. Et rigtigt puslespil. Sorts
officerer må gøre vilde krumspring
for at tillade, at Hvids konge kan slå
på d3 og nå til c5 i tide.
13697. Georgala, 1949. En studie i
klassisk stil. 1. a6 Sb5 2. Sc6† Kd7
3. a7 Sxa7 4. Sxa7 Sd6. Hvids sprin-
ger er fanget, så han må forsøge at
komme Sorts resterende bønder til
livs. 5. Ka2 c5 6. Ka3 Kc7 7. Kxa4
Kb6 8. Sb5! Sxb5 9. b4 c4 pat!

Steffen

Slumstrup

Nielsen
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Sofia

Polgar

Hans Fallada: ‘Jeg troede altid, det
var tilstrækkeligt, at jeg passede mit
håndværk og ikke sløsede med no-
get. Og nu opdager jeg, at der er så
meget andet, man kan gøre: spille
skak, gå i teatret, høre musik, være
god ved andre mennesker.’

(‘Alene i Berlin’, 2012)

Evgenia Hansen: ‘Ved holdsport
har man altid sine kammerater, som
man kan skyde skylden på og finde
trøst hos; man er ikke alene om at
tabe. I skak er man alene, både når
man vinder og når man taber. Jeg
havde kun mig selv at bebrejde, at
jeg blev overrasket i åbningen, og at
jeg valgte den forkerte plan. Det var
mig, der flyttede brikkerne.’

(‘Livskompetencer & Skoletests’,
2008)

Christian Kyndel Pedersen: ‘Den
danske deltagelse var mere end hal-
veret i forhold til efterårets turne-
ring, men faktisk var grupperne ble-
vet betydeligt stærkere. Ikke at de
to ting behøver at have noget med
hinanden at gøre selvfølgelig.’
(Skakbladet nr. 5, 2005)

Jens Enevoldsen: ‘Det maa slide
frygteligt paa Nerverne at skulle for-
svare en Stilling som denne.’

(‘Centrum’, 1944)

Alexander Grischuk: ‘Folk bekla-
ger sig ofte over, at der nu er færre
‘brillante’ partier, end der var tidli-
gere. Pointen er imidlertid, at mod-
standerne ikke længere tillader dem.’

(New in Chess nr. 8, 2012)

Christoffer Emil Bruun: ‘Hans
erindringer forbliver begivenheder
i rækkefølge, lidt som et af de skak-
spil han elsker. Når det er hans egen
tur til at trække, bliver han karrig
med sine svagheder.’

(Kristeligt Dagblad,
29. marts 2014)

Bent Kølvig: ‘Skak er fascinerende.
Selv folk, der ikke har prøvet spil-
let, kan se på brikkernes dans på
brættet og blive optaget af at for-
søge at finde orden i virvaret, løs-
ning på gåden, system i galskaben
eller bare en skjult mening.’

(‘Tag stilling!’, 2014)

Luke McShane: ‘Hvis du er på jagt
efter gode skakbøger, skal du nok
ikke glemme at gå dine egne bog-
reoler igennem først.’

(New in Chess nr. 2, 2011)

Søren Kierkegaard: ‘Jeg er til-
mode som en brik i Schakspillet maa
være det, naar Modspilleren siger
om den: den Brik kan ikke røres.’

(‘Enten-Eller’, 1901)

Stephan Enter: ‘På et tidspunkt må
det være gået op for os, hvor frem-
ragende hr. Wiesvelds undervisning
var. Hvor gennemgribende alle hans
redegørelser var om tempo, opposi-
tion, potentielle fribønder og tyve
andre emner, som indtil da, hvis vi
overhovedet havde hørt om dem,
havde været det rene volapyk for
os. Og hvor var han dog beun-
dringsværdigt tålmodig med os –
små og store teenagedrenge, der blot
sad og gloede lettere flegmatisk på
ham, ikke lavede deres lektier og
aldrig gav udtryk for, hvad de tænkte.
Måske har vi tilmed vagt fornem-
met, hvilke muligheder han gav os,
da han sagde, at det, der gælder for
skak (at det først bliver interessant,
når det kræver en indsats – når man
møder modstand), også gælder for
alle andre ting i livet.’

(‘Spil’, 2013)

Sofia Polgar: ‘Nu har mændene
vænnet sig til at tabe til os piger, og
de kommer med færre dumme und-
skyldninger.’
(‘Interview with a Grandmaster’,

2001)

Wolfgang Heidenfeld: ‘Skak er et
svært spil. Hvis det havde været lidt
mindre svært, ville det ikke være nær
så sjovt.’

(‘Lacking the Master Touch’,
1970)

Kurt Høyer Klifoth: ‘I skak lægger
man en slagplan, som løbende ju-
steres, for selv om eleverne lærer
strategier for, hvad der er smart, og
hvad der ikke duer i skak, så er der
hele tiden undtagelser. Her må ele-
verne tænke ud af boksen, og det er
her de kreative og problemløsende
kompetencer udvikles.’

(Brønshøj Husum Avis,
2. april 2013)

Palle Bent Andersen: ‘[Emil]
Friis's rare smil blev mangen en god
skakspillers grav.’

(Skakbladet nr. 3, 1972)

Bent Larsen: ‘Giv altid en skak – i
analysen. Det kunne jo være mat...’

(Skakbladet nr. 6, 2005)

Sune Berg Hansen: ‘Schandorff
har ret: Medmindre man spiller tur-
neringer hele tiden, skal man holde
sig fra Najdorf-varianten.’

(Skakbladet nr. 7, 2005)

Foto: Cathy Rogers.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side  3.

1. Bela Sandor
Laszlo Navarovszky

10. Ungarnsmesterskab, Budapest
1954. Springerofferet 23... Sxg3
imødegås med det kølige 24. Lg2!,
så det kræver forberedelse. Men ef-
ter 23... Sxd5? 24. Txd5 Sxg3 25.
fxg3 Dxg3† 26. Kf1 Dh3† må Sort
nøjes med evig skak!

Sort kan også se på mattruslen
23... Sg4, som Hvid parerer nemt
ved at dække h1. Altså må hans lø-
ber og dame afledes. Det rigtige var:

23... Txd5!! Så virker matangrebet
efter 24. b7 Txc6! 25. b8D Txc4 26.
bxc4 Sg4.

Hvid forsøgte sig med 24. Txd5
Txc6! 25. Lc5. Paniktræk. 25. Dxc6
Sg4 og 25. Dd3 Sxg3! etc. vinder
Sort også. 25... Txc5. 25... Lxc5!
mattrussel 26. Txc5 Sg4!

26. Txc5. Eller 26. Dd3 Sg4 27.
Df3 Dh2† 28. Kf1 Txd5 29. b7
Se3† 30. fxe3 Sd2†.

26... Lxc5. Eller 26... Sg4! med
mat i 5. Nu opgav Hvid dog, da der
ville følge slag på g3. 0-1

2. Urpo Sairanen
Peter Dürrfeld

Kajaani 1982. 1... d5!! Og Hvid
indså, at den temmelig gode sorte
løber ikke kan holdes ude: 2. cxd5
Lc8 samt 3... La6 mat! Eller 2. exd5
Lf7 og 3... Lg6 mat! 0-1

3. O. Rasmussen
Moises Kupferstich

KM 2. klasse, København 1929.
23... Dxh3!? Et ‘genialt’ dameof-
fer, som indbragte indvandreren, den
senere landsholdsspiller, en skøn-
hedspræmie! Varianten havde dog
et hul, og Bjørn Nielsen anbefalede
derfor i sin tid tilbagetoget 23... De7!
med fortsat angreb f.eks. 24. Td1
(24. Sxc6!? var utilstrækkeligt. Lige-
ledes 24. h4 Lxg4 25. Sxg4 Txh4!)
24... Lxg4 25. hxg4? (25. h4) 25...
Df6 26. Th3 27. g5 Dxg5 28. Txc6
bxc6 29. Dxc6 Txg3†! 30. fxg3
Dxg3† 31. Kh1 De1† med sort ge-
vinst.

24. Lxh3 Lxh3 25. Txc6?? Retur-
offeret 25. Sxf3! var det oversete hul:
25... exf3 26. e4 (for på 26... Lg2?
at give damen på h6) 26... Se7! 27.
Td1 Lg2 28. Dxh6 gxh6 29. d5 Td8
med lige udsigter.

25... bxc6 26. Dxc6 Txc6 27. Sxc6
Lxf1. Hvid opgav. 0-1

4. Jon L. Arnason
Curt Hansen

Helsinki 1986. 49. Txg6†! hxg6 50.
Dxg6† Kh8 51. Lf5! og det var slut
for danskeren, f.eks. 51... Tc7 52.
Dh5† Kg8 53. Le6†.

Arnason fik dermed både en delt
førstepræmie (sammen med Timo-
sjenko) og sin GM-norm nr. 2. 1-0

5. Per Anders Albihn, Lunds ASK
Åke Andersson, Kirsebergs SK

Allsvenskan 85/86, 1986. 20. Sxf7!
Txf7 21. Lxf6 Lxf6 22. Txf6!
Tdd7. Efter det tapre 22... Dxc4 vin-
der Hvid nemmest med 23. Txd6!
Dc7 24. Tad1 etc.

23. Dxc7. Fint nok. Men mere ele-
gant var 23. Txf7! Dxg3 24. Txd7†
Kf8 25. Tf7† Ke8 26. hxg3.

23... Txc7 24. Txf7 Txc4 25.
Taf1. Sort opgav. 1-0

6. Klaus Busch
Jens Ove Fries Nielsen

NrSundby Bank Skak Cup 1992.
26... Tf4! 26... Th3! med samme
pointe, men mindre tvingende. 27.
Dg2 Txb3 28. Lc1 g6! etc.

27. Dxf4 Dxd5† 28. Df3. Til al-
ternativet 28. Tf3 siger computeren
28... g5! 29. e6† Kg8 30. Db8† Lf8
31. exd7 Dxf3† 32. Kg1 Dd1† 33.
Kg2 Dc2† 34. Kf1 Db1†, hvorpå
Sort først slår løberen med skak,
derefter skakker på d4, samt endelig
Dxd7. Enkelt vandt dog også 28.
Dd1† Kg2 29. Dc2† med løberge-
vinst eller mere.

28... Dxf3† 29. Txf3 Lc6 30. Kg2.
Slutningen vindes uproblematisk.

30... Kg8 31. e6 Kf8 32. Kf2
Lc5† 33. Ke2 Lxf3† 34. Kxf3 Ke7
35. a4. 35. Lxg7 Lxa3.

35... g6. 0-1

7. Jens Enevoldsen
I.E.W. Gemzøe

KSU holdturnering, Kbh. ca. 1943.
31. Txg7!! Det bedste af flere gun-
stige træk. Der var jo også 31. De7!!
Te8 (31... Tg8 32. Lh6) 32. Dg5 med
officersgevinst: 32... Lh5? 33. Txg7!
Kxg7 34. Dh6† Kg8 35. Tf7! og
mat i to træk.

I stedet for 31... Kxg7 32. De7†
Kg8 33. Tf7 etc. valgte Sort 31...
c5!? 32. Tff7! cxb4. 32... Sf6 33.
Lxc5.

33. Txh7† Kg8 34. Thg7† Kh8
35. Th7† Kg8 36. Tfg7†! Kf8 37.
Lh6! Dc5† 38. Kh2 Ke8 39. d6!
Dxd6 40. Sb5. Det helt præcise træk
var 40. Sd5!, hvorefter matten frem-
kommer i syv træk: 40... Tdb8 41.
Tg8† Sf8 42. Tgh8!! Le6 (42... Ld7
43. Lxf8 Dxf8 44. Te7†) 43. Txf8†
Dxf8 44. Sc7† Kd8 45. Sxe6† Ke8
46. Lxf8.

Tekstrækket var dog nok til at be-
virke Sorts opgivelse. 40... Sf8 41.
Sxd6† Txd6 42. Te7† Kd8 43. Lxf8.
1-0

8. Håkan Åkvist
Gennadi Kuzmin

Reggio Emilia 1976. Efter det for-
udgående slag af den hvide bonde-
e4 havde den ukrainske stormester
nok regnet med, at svenskerens bag-
linje efter 21. Lxe4? Dxe4! ville ret-
færdiggøre foretagendet. Men ...

21. Dg4! Lg6. 21... Lf6 går na-
turligvis slet ikke: 22. Lxf6 Lg6 23.
Txe8† Txe8 24. Lc3 etc.

Og så kom kølleslaget 22. Txf7!!,
der foranledigede umiddelbar opgi-
velse. Vi ser 22... Kxf7 23. Lc4† Kf8
(23... Td5 24. Df3†) 24. De6 Lc5 25.
Ld6† Lxd6 26. Dg8 mat! 1-0

9. John van der Wiel
Predrag Nikolic

Novi Sad 1982. 24. Te8!! Txe8.
24... dxe4 25. Txd8 Txd8 26. Dxf6
går ikke. 25. Sxf6† Kf7. 25... Dxf6
26. Txe8† Kg7 27. Tg8†! etc.

26. Txe8 Te7?! 26... Dxe8 tror vi
ikke på, men var nok bedst. 27.
Dxh7† Kxf6. 27... Ke6 28. Dg8†.

28. Dh8† Kg5 29. h4†! Lufthul!
Sort opgav. 1-0



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 redaktionen.
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 hurtigskak
kan rates.
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet af FIDE, skal det fremgå af
indbydelsen og senest 14 dage (for
normgivende turneringer dog 40
dage) før 1. runde meddeles til
DSU’s ratingkomité v/ Leif Jensen:
ratingkomite@skak.dk.

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

www. skak.dk

+ 'Indbydelser'

Kommende

turneringer

Køge Bugt Sommer K
E

6/8 - 17/9. – EMT-turnering 7 ons-
dage i august/september i Solrød.
Første runde 6. august. Tilmelding
senest 4. august. Mere info og til-
melding: www.skakturnering.dk/
turnering/kbs2014.

Herlev-Mesterskabet 2014 K
E

18/8 - 29/9. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring i klubbens lokaler umiddelbart
efter sommerferien. Turneringen af-
vikles over 7 mandage. Der spilles i
én gruppe efter schweizersystemet.
Elo-rates hvis muligt. – Spilletids-
punkter: Mandagene 18/8, 25/8,

1/9, 8/9, 15/9, 22/9 og 29/9, alle dage
kl. 19.15-23.15. Urene startes præ-
cis kl. 19.15. – Betænkningstid:
2 timer til hele partiet. – Spillested:
‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172,
2730 Herlev (indgang fra J.E. Pitz-
ners Vej). Bus 350S kører lige til
døren (stå af ved Marielundvej). –
Indskud: 150 kr., juniorer og folke-
pensionister dog kun 100 kr. Hele
indskuddet minus EMT-afgift går til
præmier. – Tilmelding og indskud:
Enten direkte via DSU’s hjemme-
side eller telefonisk til Kenneth Niel-
sen, tlf. 51 60 44 30, senest d. 10/8
2014. Indskud indbetales senest d.
10/8 2014 på Herlev Skakklubs
konto i Danske Bank (Reg.nr. 1551,
Kontonr. 2505753014). Husk at an-
føre fuldt navn ved betalingen, f.eks.
i tekstfeltet. – Bemærk: Der må ikke
ryges i bygningen.

Midtjysk EMT 2014 K
E

18/8 - 6/10. – Nr. Snede skakklub
indbyder hermed til en 7-runders
koordineret EMT, som også Elo-
rates, såfremt betingelserne herfor er
til stede. – Spilledage: Følgende 7

mandage 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9,
29/9, 6/10. – Spilletid: 19.00-23.30.
– Turneringsform: Dansk schwei-
zer, 1 gruppe. –  Indskud: 130 kr. pr
person. – Præmier: 1. pr. 400 kr., 2.
pr. 200 kr. Øvrige præmier afhæn-
gig af deltagerantallet. Præmier af-
gøres ved ligestilling ved almindelig
korrektion. – Betænkningstid: 2 ti-
mer og 15 minutter til hele partiet. –
Tilladt forsinkelse 1 time. – Spille-
sted: Bavnehøjcentret, Bavnehøj 19,
8766 Nr.Snede. – Udsatte kampe:
Kan spilles mandag den 22/9 eller
privat efter aftale med turnerings-
lederen. – Tilmelding: Senest 9/8
2014 til turneringsleder John Eng-
strøm, tlf. 20 87 40 25, eller Benny
Terndrup, tlf. 75 80 33 30. – Øvrigt:
Der kan købes kaffe, øl, vand og
brød på spillestedet.

Køge Hurtigmesterskab H

19/8 - 2/9. – Hurtigturnering 9 run-
der over tre aftener i hhv. Køge
(19/8), Solrød (27/8) og Borup (2/9).
Tilmelding ved fremmøde. Mere in-
fo: www.skakturnering.dk/turnering/
kokom14.

DM i hurtigskak for seniorer
Torsdag d. 28. og fredag d. 29. august 2014

Spillested: Fredericia Bibliotek,
Prinsessegade 27, 7000 Fredericia.

Spilletider:

Torsdag d. 28. august:
Kl. 11.30: Indskrivning
Kl. 12.00-17.00: Runde 1-4
Kl. 18.00: Fællesspisning

Aldersgrupper: Der spilles i to klasser, 50+ og 65+.
Vinder af grupperne får henholdsvis titlen ‘Senior-DM 50+’
og ‘Senior-DM 65+’.

Turneringsform: 8 runder Monrad.

Betænkningstid: 20 min + 5 sekunders tillægstid fra træk 1.

Indskud: Kr. 100,-

Præmier: Hele indskuddet + kr. 2.000,- går til præmier.

Antal deltagere: Max. 50 deltagere

Tilmelding: Senest mandag d. 25/8 2014 til Claus Marcussen,
tlf. 75 94 15 20, email: formand@fredericia-skakforening.dk.
Eller online på: www.fredericia-skakforening.dk/DM2014

Fredag d. 29. august:
Kl. 10.00-15.00: Runde 5-8
Kl. 15.00: Evt. omkampe
om titlerne.
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Guldfiske-skak 2014 H

23/8. – Hurtigturnering 7 runder på
Køge Havn (Restaurant Guldfisken)
lørdag den 23. august. Tilmelding
senest 20. august. Mere info og til-
melding: www.skakturnering.dk/
turnering/guld14.

Køge Byturnering 2014 K

26/8 - 23/9. – 5 runders EMT-tur-
nering på tirsdage i aug./sep. i Køge.
Første runde 26. august. Tilmelding
senest 24. august. Mere info og til-
melding: www.skakturnering.dk/
turnering/kbt2014.

Viborg Hærvejsturnering K
E

28/8 - 2/10. – Viborg Skakklub ind-
byder til 5 runders koordineret EMT
i FoA’s lokaler, Grønnegade 13,
8800 Viborg. – Turneringen er dansk
og Elo-ratet. – Spilledatoer: Følgen-
de torsdage fra kl. 19.00: 28/8, 4/9,
11/9, 18/9, 2/10. Udsatte partier:
25/9. Der spilles i 6-mands grupper
alle-mod-alle, men evt. Monrad i en
af grupperne. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk + ½ time plus
opsparet tid til resten. – Indskud: 125
kr., der betales første spilleaften.
Hele indskuddet går til præmier, Vi-
borg Skakklub betaler EMT-afgif-
ten. – Mobiltelefoner må ikke med-
bringes på spillestedet. – Al rygning

skal foregå udenfor. – Der kan kø-
bes kaffe, øl, vand og brød på spille-
stedet. – Mødetid: Senest 1 time ef-
ter starttidspunkt, ellers er partiet
tabt. – Tilmelding: Senest lørdag den
23/8 2014 til Bjarne Nielsen, email:
bnielsenviborg@gmail.com, tlf. 28
90 19 44, eller helst online tilmel-
ding via DSU’s turneringssystem.

Syddjurs Efterårs-EMT 2014 K
E

1/9 - 10/11. – Følgende datoer kl.
19.00: 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 6/10,
20/10 og 10/11. – Indskud: 150 kr.
– Præmier: 1. plads, 500 kr., 2. plads
200 kr. – Elo-rates hvis muligt. Max.
30 min. for sent fremmøde. – Til-
melding senest den 25/8 2014 til
Willy Møller Nielsen, tlf 86 99 24
61, email:  willymn@gmail.com.

Skovbo GM 2014 K
E

5/9 - 14/9. – 9 runders åben GM-
turnering i Borup. Første runde
5. september og sidste runde 14. sep-
tember. Mulighed for at score GM/
IM-normer. Tilmelding senest 1. sep-
tember. Mere info og tilmelding:
www.skakturnering.dk/turnering/
skov14.

Skovbo Rapid 2014 H
E

8/9 - 9/9. – 8 runders hurtigskak over
to aftener: Mandag 8. sept. og tirs-

Kolding Skakklub indbyder til 5 runders efterårs EMT.

Spilledage: Alle mandage i september: 1/9, 8/9, 15/9, 22/9 og 29/9 2014.

Indskud er 150 kr., der betales ved 1. rundes start. Hele beløbet går
til præmier + afgift. Desuden har vi lagt lidt oven i præmierne, så
1. og 2. præmie i øverste gruppe er henholdsvis 1.000 kr. og 500 kr.

Turneringsform: Der spilles i 6-mands grupper, evt. spilles Monrad
i nederste gruppe. Der er 2 timer til 40 træk og ½ time til resten af
partiet. Det er tilladt at komme en time for sent.

Spillested: Kulturhuset Nicolai, Skolegade 2B, 6000 Kolding.

Spilletid: Kl. 19.00 - 24.00.

Tilmelding kan ske hos turneringsleder Michael Andersen
på tlf. 23 10 47 12 eller mail: mich.and@stofanet.dk.

Der er også tilmelding på Kolding Skakklubs hjemmeside:
www.skakikolding.dk
... hvor du finder yderligere oplysninger om turneringen.

Sidste frist for tilmelding: Mandag 18. august 2014.

dag 9. sept. i Borup. Tilmelding se-
nest 7. september. Mere info og til-
melding: www.skakturnering.dk/
turnering/skrap14.

Nordkap Grill Cup – Holstebro
53. Åbne Bymesterskab K

E

12/9 - 14/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 5-runders
koordineret EMT i weekenden 12.-
14. september 2014. Spilletider fre-
dag kl. 19.00-24.00, lørdag og søn-
dag kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30.
– Indskud: 150 kr. pr. person. – Be-
tænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Mødetid: Ved fremmøde se-
nere end ½ time efter partiets start,
dømmes partiet som tabt for ved-
kommende. – Turneringsform: Der
spilles i 6-mands grupper. Sidste
gruppe evt. Monrad. Elo-rates så vidt
muligt. – Spillested: Holstebro Bad-
mintonhal (Juniorhallen), Boldhus-
gade, 7500 Holstebro. – Tilmelding:
Senest søndag den 7. september til
Sigurd Rindom, tlf. 22 63 89 84
(gerne SMS), email: sigurd.rindom
@gmail.com, eller Aksel Hansen,
email: revisorah@pc.dk, med angi-
velse af navn, rating, fødselsdato,
klub og tlf. nr. – Præmier: 1. præ-
mie: 500 kr., 2. præmie: 300 kr. Spe-
kulative rundepræmier. De fem først
tilmeldte får et gavekort på 50 kr. til
Nordkap Grill.

Køge Bugt Efterår K

1/10 - 3/12. – EMT-turnering 7 ons-
dage i oktober/december i Solrød.
Første runde 1. oktober. Tilmelding
senest 29. september. Mere info og
tilmelding: www.skakturnering.dk/
turnering/kbe2014.

Ringkøbing Weekend-EMT K
E

3/10 - 5/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT. 1. runde
fredag den 3. oktober 18.30-23.30.
Runderne lørdag-søndag: 10-15 og
16-21. – Sted: VUC Ringkøbing,
Vasevej 24, 6950 Ringkøbing (bag
Gymnasiet). Røgfri lokaler. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer og
½ time + opsparet tid til resten af
partiet. – Ved fremmøde senere end
30 min. efter partiets start dømmes
man som taber. – Der spilles ikke
efter Skakreglernes nye tillæg G.4
om færdigspil. – Indskud: 150 kr.
Juniorer 100 kr. – Der tilstræbes 6-

...KOMMENDE TURNERINGER
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Det åbne Brøndby-
mesterskab 2014

Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes Skakklub
fornøjelsen at indbyde alle, der
spiller skak, til turnering om
ovennævnte mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds
Plads 31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 28. sep-
tember fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. præmie i mester-
klassen kr. 2.500.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden slutspurtspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brønd-
by kommune ærespræmier i samt-
lige klasser.
Klasser og indskud: Mester-
klasse: indskud kr. 140, 1. kl.:
indskud kr. 120, 2. kl. indskud:
kr. 100, 3. kl. indskud kr. 90,
Begynder: indskud kr. 70.
Der spilles Monrad over 7 run-
der med en halv times betænk-
ningstid til hver spiller til hele
partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spillelo-
kalet.
Tilmelding: Senest onsdag den
24. sept. på DSU's hjemmeside
eller på email: janolejohannessen
@gmail.com. Betaling på reg.nr.
2417, kt.nr. 0725551150. Eller
Mobilpay: 60591024.
Husk at påføre navn, klasse du
tilmelder dig, rating samt even-
tuelt skakklub.
Hvis du har spørgsmål, kan du
kontakte Jan-Ole Johannessen:
tlf. 2487 1428.

mands grupper. I M-klasse 1. præ-
mie på 1000 kr. I alle klasser er der
mange ekstrapræmier! Turneringen
Elo-rates hvis muligt. – Turneringen
indgår i 9. HK’s Grand Prix turne-
ring. – Tilmelding: Senest søndag
den 28. september til Preben Albert-
sen, Grønlandsgade 32, 6950 Ring-

købing. Tlf. 50 71 23 03, email:
prebena@post4.tele.dk.

Skive Byturnering K
E

10/10 - 14/11. – Skive Skakklub ind-
byder hermed til 5 runders Elo-ratet
EMT, som spilles på følgende fre-
dage: 10/10, 24/10, 31/10, 7/11 og
14/11 på Skivehus Skole. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer + 30 min.
til resten af partiet. – Indskud: 150
kr. Tilmelding: Senest 3/10 til tlf. 97
44 22 99, se evt. www.ssk.mira.dk.

Lady Chess 2014 K
E

11/10 - 18/10. – 9 runders dame-
turnering alle-mod-alle 11.-18. ok-
tober i Køge. Mulighed for at score
WGM/WIM-normer. Turneringen er
invitationsturnering. Mere info og
tilmelding: www.skakturnering.dk/
turnering/kwim14.

XtraCon Grand Master K
E

11/10 - 18/10. – 9 runders åben
GM-turnering i Køge 11.-18. ok-
tober. Mulighed for at score GM/
IM-normer. Tilmelding senest 5. ok-
tober. Mere info og tilmelding:
www.skakturnering.dk/turnering/
xgm2014.

3. Ole Jakobsen Memorial H
E

19/10. – 7 runders hurtigskak 19.
oktober i Køge. Tilmelding senest
18. oktober. Mere info og tilmelding:
www.skakturnering.dk/turnering/
oljak14.

Det åbne Køgemesterskab H

21/10 - 20/1. – 7 runders EMT-tur-
nering på tirsdage i oktober/januar i
Køge. Første runde 21. oktober. Sid-
ste runde 20. januar 2015. Tilmel-
ding senest 19. okt. Mere info og
tilmelding: www.skakturnering.dk/
turnering/kms2015.

K-skak

Links til k-skak i ind- og udland:

www. dsu.dk

+ Links + Skak i Danmark

+ K-skak

Åbent Computerfrit
DM 2014

Hermed indbydes til deltagelse i
årets ÅC DM, hvor anvendelse
af computer til analyse ikke er
tilladt.

•Turneringen starter
i begyndelsen af september.

•Tilmelding til undertegnede
senest 15. august.

•Indskuddet er 50 kr., som
indsættes på reg. nr. 2237,
konto nr. 6277 194 471.

•Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000 Aarhus C
Tlf. 20 64 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis.

KØBES:

NOVAG SCORPIO 68000

Idet køberen har brug for denne
skakcomputer, som er særligt
velegnet for døvblinde.

Kontakt Skakbladet,
email; skakbladet@skak.dk,
emne: ‘Novag Scorpio’.
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Dansk Skak Union på Nettet: www.skak.dk

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

Herning Byturnering
18/4 - 29/9
Aalborg Byturnering
19/8 - 11/9
Damhusmesterskabet
2/9 - 21/10
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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 ...

Luksus Staunton  + smukt turneringsbræt
Bræt 505 mm, felter 55 mm, mahogni og ahorn.
Staunton brikker med håndskåren springer,
kongehøjde 96 mm.

1.150 kr.

Lars Grahn:
När Bent mötte Boris
– och sista dansen med Lizzie

Tidligere redaktør af Schacknytt og Tidskrift för
Schack og i dag meget læst skak-blogger,
svenskeren Lars Grahn, fulgte som ganske ung
Bent Larsens match mod Boris Spasskij direkte
fra scenen i Malmø. Nu har han skrevet bogen
om mødet mellem de to giganter. Matchens
partier er kommenteret af Peter Heine Nielsen.
mange originale fotos, 96 sider, hæftet. 140 kr.

John Nunn:
John Nunn's Chess Course
Den engelske stormester og teoretiker John
Nunn tilbyder i denne bog en komplet skak-
uddannelse, der dækker beslutningsmetoder og
psykologiske faktorer i tillæg til vigtige strategiske
og taktiske temaer. Bogen tager udgangspunkt i
VM Emanuel Laskers skakpraksis præget af
logik, ekstrem pragmatisme og en
dyb forståelse af, hvordan skakspillere tænker.
320 sider, paperback. 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.
304 sider, paperback. 215 kr.

Manchetknapper
med tårn og løber

Til skakspilleren, der troede,
han havde alt ! 180 kr.


