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D
eter fantastisk at kunne starte et nyt år med at have en ny dansk

stormester på forsiden af Skakbladet, og så oven i købet for andet

nummer i træk. Jesper Thybo scorede sine sidste to afgørende

normer i ChessHouse og i Gilleleje. Faktisk lavede han alle tre normer i

Danmark. Den første var i BMS. Det er der egentlig ikke noget over-

raskende ved. Det gjorde jeg også selv i sin tid. Dengang var det ØBRO,

Hillerød og Københavns Skakforening. Nej, det afspejler meget godt, at

der har været rigtig mange turneringer, hvor vores titelaspiranter har fået

chancen for at erobre de forjættede indtegninger.

Men nu, hvor de to stortalenter Jonas Bjerre og Jesper Thybo har opnået

den fornemme GM-titel, er tiden måske moden til at tænke lidt større og

satse lidt mere.Vi savner stærke alle-mod-alle stormesterturneringer her-

hjemme, hvor vores allerbedste bliver udfordret af nogle udenlandske top-

navne. Turneringer som den legendariske Vesterhavsturnering. Sådanne

turneringer er selvfølgelig sværere at arrangere, så det kræver, at man har

ambitionerne og tør drømme,men uden ambitioner og drømme har tin-

gene det med at stå stille.

Thybos triumf præger selvfølgelig dette blad, men der er som altid rigtig

meget forskelligt stof fra skakkens store verden. Værd at fremhæve er, at

vi fra og med dette nummer lancerer en ny spændende træningsserie af

den i USA boende danske stormester og træner Lars Bo Hansen.

God fornøjelse
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Thybo udnyttede de danske chancer
Den tidligere europamester for U18, Jesper Søndergaard Thybo, var med
i to GM-turneringer på dansk grund. Først scorede han sin anden 
stormesternorm i Chess Houses turnering i december, inden han blot en
måned senere scorede sin tredje og sidste norm i Xtracon Invite Chess i
Gilleleje, hvorfra ovenstående foto er taget. Foto: Martin Stampe Noer.

Senioreuropamester stod distancen
Den 67-årige stormester Jens Kristiansen, der er senioreuropamester,
gør det trods sin efterhånden fremskredne alder fremragende i 
turneringer med et hårdt turneringsprogram. I Øbro Nytår delte han 
turneringssejren med BMS-talenterne Martin Haubro og Michael 
Vesterli. På fotoet analyserer Jens Kristiansen (tv) sit gevinstparti mod
Jacob Carstensen (th). Foto: Jan Løfberg.

Ny serie indledes med positionsspillets fædre
Stormester Lars Bo Hansen indleder en ny tematisk serie – 
“Skakhistoriske gennembrud” – for Skakbladets læsere. Positionsspillet
er et sådan gennembrud, og Lars Bo Hansen betegner de to første 
verdensmestre, Wilhelm Steinitz og Emanuel Lasker, som fædre til det,
vi i dag forstår ved positionsspil. I den første artikel trækker han tråde fra
positionsspillets fødsel til nutidens mesterpartier.



Foto: Alina l’Ami. Caruano foran Carlsen
Fabiano Caruana blev en suveræn vinder af årets første superturnering i Wijk aan Zee.
Med en fantastisk spurt satte amerikaneren alle konkurrenter til vægs og sluttede på 
imponerende 10 point af 13, hele 2 point mere end Magnus Carlsen på andenpladsen. 
Den norske verdensmester gik dog ubesejret igennem turneringen og er nu oppe på 

120 partier uden tab.
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Af Lars Schandorff

Siden den uafgjorte VM-match i
2018 har der været stort fokus på

turneringer med både Carlsen og
Caruana i feltet, selvom spillerne
nok har deres egen agenda. Den nor-
ske verdensmester havde et fornemt
år 2019 og er i gang med en helt
utrolig stime af partier uden neder-
lag. 
Efter årets Wijk aan Zee-turnering

er han oppe på hele 120 partier klas-
siske partier uden tab. En serie, der
viser, hvor dominerende nordman-
den faktisk er, og en rekord, der for-
mentlig kommer til at holde længe
og får en fornem plads i skakhi-
storien sideordnet med nordman-
dens mange andre store bedrifter. Og
så ved vi jo ikke engang endnu, hvad
det endelige ciffer bliver. Men Carl-
sen vil også gerne vinde turneringer
og er villig til at satse. 
Det samme kan man sige om Ca-

ruana. Den driftssikre amerikaner
holder normalt et stabilt tårnhøjt ni-

veau og har en god vinderpsyke. Han
spiller meget gevinstsøgende og er
stærk under pres. Men det vigtigste
lige nu for Caruana er selvfølgelig
kandidatturneringen. Han vil gerne
udfordre Carlsen igen. På den bag-
grund var årets supermøde i Wijk jo
nærmest en slags opvarmning. I den
forbindelse er det måske værd at hu-
ske, at for to år siden, da Caruana
vandt kandidatturneringen, spillede
han forfærdeligt i Wijk aan Zee
umiddelbart inden. 
I år startede det også temmelig

middelmådigt, men pludselig ramte
det amerikanske håb topniveauet, og
han sluttede af med imponerende
6½ af 7. Han havde vundet turne-
ringen inden sidste runde, men det
fik ikke fighteren til at træde på
bremsen. 
Caruana var den eneste vinder i

sidste runde, da han besejrede russe-
ren Artemiev med sort i et langt
parti. 
Her er gevinsten fra næstsidste

runde, der definitivt sikrede turne-
ringssejren.

Fabiano Caruana (2822)
Jan-Krzysztof Duda (2758)
Katalansk / E06

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 Le7
5. Sf3 0-0 6. 0-0 dxc4 
Katalansk er blevet den store ho-

vedåbning efter 1. d4, og det her er
sorts autoriserede svar – i hvert fald
på topplan.
7. Da4 c6!? 8. Dxc4 b5 9. Db3 Lb7

10. Td1! 
Sorts spil er møntet på at få gen-

nemført c5. Det gør hvid så svært
som muligt.
10... Sbd7 11. Se5! 
Forsøger at erobre initiativet.

Svækkelsen af strukturen gør ikke så
meget. Lg2 er stærk.
11... Sxe5 12. dxe5 Sd7 13. Lf4

Dc7 14. Sc3 
Aronian har tidligere forsøgt 14.

Sd2 imod Karjakin.
14... Sc5 

Meget konkret. 14... Tfd8 har væ-
ret spillet nogle gange, men har sco-
ret godt for hvid efter 15. Dc2 fulgt
af Se4.
15. Dc2 b4 16. Sb1 La6

Duda spiller meget aktivt.
17. Lf3 Tac8?! 
17... Tfd8! 18. Sd2 og nu er 18...

Sd7! ok for sort.
18. a3! 
Caruana straffer den mindste

unøjagtighed.

18... Tb8?! 
Nok ikke meningen med Tac8,

men typisk at et slapt træk fører til
et andet. Hverken 18... bxa3 19. Sxa3
eller 18... b3 19. Dc3 var dog helt til-
fredsstillende.
19. axb4 Txb4 20. Le3 
20. Ld2 så også godt ud.
20... Db7 21. Sd2! 
21. Lxc5 Tc4.
21... Txb2 22. Dc3 Tb5 23. Ta3 
Hvid har et stærkt pres.
23... Db8 24. Tda1 Lb7 25. Txa7

Sd7 26. Sc4 

Hvid vandt bonden igen og behol-
der de aktive officerer. Der truer ikke
noget konkret, men det er næsten
umuligt for sort at skabe noget spil
selv.
26... Td8 27. Le4 c5 28. Dc2 h6 29.

Ld2 Sf8 30. Ld3! 
Beholder løberen på brættet. Sort

står for passivt til at kunne udnytte
den lange diagonal ned mod hvids
konge, og hans tårn på b5 er i fare.
30... Td7 31. Sd6! 
Vinder materiale.
31… Tb6 32. Dxc5 Ld5 33. Txd7

Sxd7 34. Dc8+! Sf8 
34... Dxc8 35. Sxc8 og der hænger

både på e7 og b6.
35. Dxb8 Txb8 36. f4 
Selv i slutspillet er sort pakket helt

sammen – og så mangler han jo en
bonde.
36... Ld8 37. Kf2 Sd7 38. Le3 g5

39. Ld4 Tb4 40. Ke3 gxf4+ 
40... f6 ville få byttet mere af, men

41. Lb5 gxf4+ 42. gxf4 fxe5 43. fxe5
ser stadig tabt ud.
41.gxf4 Kf8 42. Lb5 

11.. Fabiano Caruana  USA 2822 *   ½  ½  ½  1  ½  1  1  1  ½  1  ½  1  1    10    

22.. Magnus Carlsen  NOR 2872 ½   *  ½ ½  ½  ½  ½  ½  1  ½  ½  1  ½  1      8  

33.. Wesley So USA 2765 ½  ½   *  ½  ½  ½  1  ½  1  ½  ½  ½  ½  ½     7½  

44.. Jorden van Foreest  NED  2644 ½  ½  ½  *   1  ½  ½  ½  ½  0  0  1  1  ½     7  

55.. Daniil Dubov  RUS  2683 0  ½  ½  0  *   ½  ½  ½  ½  ½  1  ½  1  1      7  

66.. Anish Giri NED 2768 ½  ½  ½  ½  ½  *   ½  ½  0  ½  ½  ½  ½  1      6½  

77.. Viswanathan Anand IND 2758 0  ½  0  ½  ½  ½  *   ½  1  1  ½  ½  ½  ½     6½  

88.. Jan-Krzysztof Duda POL 2758 0  ½  ½  ½  ½  ½  ½  *   ½  ½  ½  ½  1  ½     6½  

99.. Alireza Firouzja  FIDE 2723 0  0  0  ½  ½  1  0  ½  *   1  1  ½  ½  1      6½  

1100.. Jeffery Xiong USA 2712 ½  ½  ½  1  ½  ½  0  ½  0  *   1  ½  ½  0      6  

1111.. Vladislav Artemiev  RUS 2731 0  ½  ½  1  0  ½  ½  ½  0  0  *   1  ½  1      6  

1122.. Nikita Vitiugov  RUS 2747 ½  0  ½  0  ½  ½  ½  ½  ½  ½  0  *   ½  ½     5  

1133.. Yu Yangyi  CHN 2726 0  ½  ½  0  0  ½  ½  0  ½  ½  ½  ½  *   ½     4½  

1144.. Vladislav Kovalev  BLR 2660 0  0  ½  ½  0  0  ½  ½  0  1  0  ½  ½  *      4

WWiijjkk  aaaann  ZZeeee  jjaannuuaarr  22002200

Lars Schandorff 
kommenterer

Jan-Krzysztof Duda har netop spillet Lb7. Caruano finder et godt træk, der er rettet mod sorts gennemførelse af c6-c5. 
Foto: Alina l’Ami.
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42... Sf6 
Prøver en desperat kombi.
43. exf6 Txd4 
Pointen.
44. Tc1! 
Eneste træk, der vinder, men selv-

følgelig finder regnemaskinen Ca-
ruana det. 44. Kxd4? Lxf6+ og Lxa1.
44... Lxf6 45. Tc7! Lh8 46. Tc8+

Ke7 47. Txh8 Tb4 48. Sc8+ Kf6 49.
Ld3, opgivet. 1-0.

Unge får chancen

Der er efterhånden en række etable-
rede topturneringer i skakkalende-
ren, men ingen er mere underhol-
dende end Wijk aan Zee. Det skyldes
blandt andet, at der er fjorten spil-
lere med og dermed flere partier
hver dag end i de fleste andre nuti-
dige begivenheder. Men det skyldes i
endnu højere grad, at man gennem
årene har været utrolig gode til at
give unge spillere chancen, så feltet
bliver en god blanding af verdens ab-
solut bedste og fremadstormende ta-
lenter. Og nogle af talenterne griber
chancen! I år førte den bare 16-årige
iraner Firouzja sensationelt turne-
ringen undervejs, inden han røg ind
i tre nederlag i træk og dermed slut-
tede midt i feltet. Men stadigvæk en
fornem debut i en superturnering.
Kometen spillede i øvrigt under
FIDE-flag. Han er skakligt statsløs,
fordi han ikke kan leve op til hjem-
landets strenge krav om, at man ikke
må deltage i turneringer, hvor der er
israelere.
Firouzjas spil – selvfølgelig kom-

bineret med hans alder – gør, at han
ofte nævnes som en fremtidig VM-
kandidat. Hvad det indebærer, fik
han en forsmag på, da han mødte
den regerende champ.

Alireza Firouzja (2723)
Magnus Carlsen (2872)
Spansk / C92

Firouzja havde markeret sig på im-
ponerende vis inden dette parti. Han
førte turneringen før de sidste fem
runder. Det kan måske anføres, at en
eller anden rutineret sjæl kunne have
fortalt Alireza, at han skulle spille ro-
ligt og gå efter remis, selv om det
ville ødelægge muligheden for at
indhente værdifuld erfaring. Så den
unge iraner – nu under FIDE-flag –
er tro mod sine aggressive hensigter

og går efter hele pointet!

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3 
Stræber efter kamp. 4. 0-0 Sxe4 5.

Te1 ville gå i en anden retning. 
4... d6!? 
4... Lc5 er den mest spillede vari-

ant i øjeblikket. Magnus vælger en
solid variant, der dog er kendt for at
give hvid en mindre fordel, men den
beholder alle brikker på brættet.
5. c3 
I VM i lyn havde Firouzja spillet 5.

c4. Her vælger han hovedvarianten.
5... a6 6. La4 Le7 7. 0-0 0-0 8. Te1

Te8 9. Sbd2 Lf8 10. h3 b5 11. Lc2 
Efter en række typiske ”spanske”

træk, er det værd at bemærke, at lø-
beren går til c2 i stedet for b3, som
ville have tilladt … Sa5 fulgt af … c5.
11... Lb7 12. d4 
Hvis Magnus nu havde valgt 12…

h6, så ville 13. a4 føre via trækom-
stilling til en kendt stilling fra Kas -
parov-Karpov-matcherne, hvor hvid

har spillet d4 i to træk, men Lc2 i ste-
det for Lb3-c2. Varianten er gået af
mode bortset fra den detalje, at Ali-
reza bragte den tilbage i folks erin-
dring ved at slå Kovalev i 1. runde!
Magnus kender dog sine klassikere,
og Karpov havde demonstreret, at
hvid ikke truer noget med Sg5, hvor-
for … h6 er unødvendigt. Derfor
kan han spille et mere nyttigt træk:  
12... g6!? 

Ret så interessant spillede Karpov i
2019 i en hurtigturnering for legen-
der 12… Sb8 mod Ljubojevic. 
Måske han kom i tanker om, at

han havde tabt til nøjagtig den
samme spiller 28 år tidligere med
12… g6.
13. a3?! 
Trækket er i sig selv godt nok, men

planen er forkert. 13. d5 Sb8 14. b3
c6 15. c4 Sbd7 16. a4 Dc7 er blevet
spillet talrige gange og fører til en
stilling i partiet, hvor forskellen er, at
i ovenstående variant er hvid i træk-
ket.
13... Sb8 14. d5 
14. Sb3!? med truslen Sa5 ville

være interessant. 14... exd4 er stan-
dardsvaret, da e4 nu hænger, men
15. Lg5!? fornyer truslen Sa5, og 15...
dxc3? 16. e5! vinder en officer. 15...
h6! er derimod fint for sort. 14. b4
ville være mere i 13. a3’s ånd, men
efter 14... Sbd7 15. Lb2 har man en
typisk Breyer-position.
14... c6 15. c4 Sbd7 16. a4 Dc7! 17.

b3 
Den ovenfor nævnte stilling, men

nu er sort i trækket. Magnus anven-
der det vundne tempo til at omorga-
nisere brikkerne.
17... Tec8! 18. Ta2 bxc4 19. bxc4

a5! 20. Sf1? 

Logisk og naturligt, men det er en
fejl. Problemet for hvid er, at man
optisk har en tendens til at vurdere
stillingen som værende lidt bedre for
hvid. Han har jo centrum og kan

Peter Heine Nielsen
kommenterer

Forventningerne til den blot 16-årige Alireza Firouzja er enorme. Foto: Alina l’Ami.

Verdensmesteren Magnus Carlsen har spillet 120 klassiske partier i træk uden 
nederlag. Foto: Alina l’Ami.
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omgruppere brikkerne bag det. Par-
tiet demonstrerer, hvorfor det langt-
fra forholder sig således. Hvor mær-
keligt 20. Sb1! end ser ud, så er det et
meget bedre træk. Ideen er at sætte
springeren til b5 for at sætte noget
op imod sorts planer.
20... La6! 21. Se3 Sc5 22. Sd2

cxd5 23. cxd5 Tab8 24. La3 Dd8!? 
Et godt træk – også af illustrative

årsager. Magnus trækker dronningen
tilbage til baglinjen for at overlade c-
linjen til tårnet.
25. Df3 h5! 26. Taa1 Lh6! 

En pragtfuld geometrisk idé – de
sorte løbere spiller i bogstavelig for-
stand uden om det hvide centrum.
Bønderne på a5 og h5 giver et strå-
lende dække, hvilket gør dem uan-
gribelige, og de kommer til at domi-
nere helt til det sidste.
27. Tab1 Txb1 28. Txb1 Kg7! 29.

Sef1 h4! 
Sort fortsætter med at forbedre

sin stilling, mens hvid i praksis ikke
kan gøre noget aktivt uden at tabe
materiale.
30. Se3 Lf4 31. Sef1 Dc7 32. g3?! 
Alireza mister tålmodigheden ud

fra devisen om ”at gøre noget”, men
det svækker bare hans stilling. 32.
Se3 ville være loyalt overfor fæst-
nings-konceptet, og det kunne føre
til denne smukke variant: 32... Scd7
33. Tc1 Dc3 34. Sb1 Da1! Hvid er
pakket helt sammen og taber mate-
riale.
32... hxg3 33. fxg3 Lh6 34. h4

Dd7 

Enkelhed i højeste potens – dron-
ningen kigger på a4, hvilket hvid
ikke kan gøre noget ved.
35. Kg2 Sxa4 36. Lxa4 Dxa4 37.

Lxd6 Dd4! 

Springeren på d2 hænger, og der

truer 38... Se8, hvor 39. La3 Tc3 ta-
ber en officer. Den hvide stilling er
kollapset.
38. Df2 Dxf2+ 39. Kxf2 Lxf1 
Med meget lidt tid tilbage på uret

opgav Alireza, da 40. Sxf1 Sxe4+ ta-
ber løberen på d6. Dog kunne 40.
Kxf1 Lxd2 41. Lxe5 have forlænget

partiet noget. Magnus havde plan-
lagt 41... Lc3 42. Tc1! Lxe5 43. Txc8
Sxe4, og selv om det vil tage en del
træk, så er resultatet indiskutabelt. 
Et flot strategisk parti af Magnus.

Han udspillede sin modstander med
positionelle midler. Faktisk kan man
hævde, at sort ikke spillede et eneste
taktisk træk i dette parti. Langsomt
forbedrede han sin stilling træk for
træk, indtil hvids stilling faldt sam-
men!
0-1.

Turneringen blev også et stort gen-
nembrud for den unge hollænder
Jorden van Foreest, der sluttede
foran Hollands absolutte topnavn
Anish Giri. Jorden kommer fra en
stor skakfamilie. Lillebroren Lucas
var med i B-gruppen, men der er
flere søskende på vej frem, så helt
sikkert et navn man vil komme til at
høre meget mere i fremtiden.
Spanieren David Anton Guijarro

vandt B-gruppen og skal spille i A-
gruppen næste år.

Af Gert Aagaard

I 2017 besøgte jeg for første gang
Wijk Aan Zee, sådan set bare for

at se Magnus Carlsen live. Ramesh-
babu Praggnanandhaa spillede nede
i almenklassen det år, og ham kunne
jeg så følge helt tæt på (på den høf-
lige måde selvfølgelig!). Høflig var
vel også turneringslederen hos de
professionelle, da jeg tog mobiltele-
fonen frem og begyndte at fotogra-
fere løs – men de har ultrakort snor
omkring det. Der stod een ved siden
af mig, telefon ringende – og han
blev fulgt til døren af en vagt – så-
dan! Året efter var jeg der igen som

tilskuer og så – i år skulle det altså
være. Jeg er fuldstændig grebet af
stemningen – og arbejder sommeti-
der i Holland, så det blev til en lille
kombi af tre runder skak om efter-
middagen og arbejde om formidda-
gen. 
Af utallige fantastiske ting ved

skak, er det, at reglerne for brikker-
nes gang er den samme overalt i ver-
den. Til gengæld er skakkens ind-
pakning nogle gange mere interes-
sant under fremmede himmelstrøg.
I den tyske holdturnering er det
f.eks. ret normalt, at man hilser på
alle spillerne på modstanderens hold
inden kampen – det gør vi ikke i

Kolding – så er I advaret, og selv i
store opens er brikkerne sorteret, så
man ikke sidder med brikker fra for-
skellige skaksæt. Der er ofte lidt flere
”formaliteter” og sommetider en
stor organisation omkring turnerin-
gerne, og selv en middelmådig spil-
ler, som jeg selv, bliver sandelig taget
alvorligt. Alt sammen er det med til
at give en oplevelse af at være en me-
get velkommen gæst. I England har
jeg oplevet at ratingtallene godt kan
lyve en hele del – og det betyder, at
modstandere faktisk snildt kan ligge
100-150 point under deres reelle
spillestyrke. Der er man så også en
velkommen gæst af den grund.

Under tag med den bedste

Tilbage til Wijk Aan Zee, hvor om-
kring 450 mennesker spiller under
samme tag som verdens bedste. I år
havde de indført en lidt mere tole-
rant kurs overfor fotos med mobil-
telefoner i de første 10 minutter af
runden. 
Hvis du tager derned – så tag også

et almindeligt kamera med. Det kan
du bruge ligeså tosset, du vil, uanset
hvor meget det klikker og larmer.
Som tilskuer kan man snige sig til at
sætte sin mobiltelefon til at følge
kommenteringen, inden man går
ind, og med telefonen på lydløs i
lommen og et headset – følge kom-
mentarerne til hvad der foregår. Det
har turneringsledelsen ingen proble-
mer med.
Med de mange spillere og til-

skuere er der forbavsende stille i spil-
lesalen – der er udstyret med gulv-
tæpper og mange officials, der gui-
der larmen ud i den tilstødende bar,
hvor det er kaotisk, men hyggeligt at
gennemgå sit parti.
Der er en myriade af forskellige

grupper, man kan deltage i, og under
hovedturneringens forløb deltager
næsten 2.000 skakspillere. Med lidt
tålmodighed finder man en turne-
ring der passer til ens ønsker – og
grupperne blandes ratingmæssigt, så
det er f.eks. ikke er de 4 højest ratede

Anish Giri har i årevis været i særklasse i Holland. Han deltager da også endnu en
gang i kandidatturneringen. Men på den lange bane bliver han formentlig snart 
udfordret af den fem år yngre Jorden van Foreest. Foto: Alina l’Ami.

David Anton Guijarro er blot 24 år. På det seneste er han gået voldsomt frem, og til
næste år får han sin store chance, når han skal spille med i Masters-gruppen. 

Foto: Alina l’Ami.

Wijk Aan Zee – Wimbledon uden
jordbær og champagne

Flere og flere danske skakspillere er ved at få øjnene op for 
deltagelse i den hollandske traditionsturnering. Gert Aagaard
fra Springeren i Kolding var en af de danske skakspillere, 

som var med i det gigantiske stævne. Han har tidligere været 
tilskuer til turneringen. I år spillede han med.



i en turneringskategori der mødes. 
Specielt 4-mandsgrupperne kun -

ne jeg godt lide – og dem kan man
godt deltage i flere af. Runderne star-
ter kl. 13.30, og der undervejs opstod
hurtigt en god relation til de tre an-
dre i min gruppe. Det var meget hyg-
geligt – og de stjal en masse rating fra
mig.
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Citater fra de største pryder spillesalen
– og over dem alle, Bent Larsens 
“Almindelige mennesker skal se 
Venedig før, de dør, men en stormester
skal vinde Wijk aan Zee”. Ikke noget at
sige til det har hæderspladsen. 

Foto: Gert Aagaard.

Artiklens forfatter er efter egen 
beskrivelse lidt træt, men mange
oplevelser rigere. Foto: Gert Aagaard.

STALDTIPS
Wijk Aan Zee ligger godt 30

km fra Amsterdam 
Lufthavn. Med offentlig 

transport tager det ca. 1½ time
– en onsdag aften i 
januar kl. 21.30! 

Det er imponerende. Appen
”9292” er uvurderlig til at

komme omkring i Holland med
virkelig godt udbygget 
offentlig transport.
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tionel karakter og afgjorde partiet
med det æstetiske 
26. Sb7! 

I særnummeret om Larsen valgte
Curt Hansen at kommentere Larsens
berømte parti imod Portisch fra in-
terzoneturneringen fra 1964. 

Larsens plan var ikke linje-åbning
med g5, men derimod tilladende
lukning af kongefløjen imod at få
kontrol over g7-feltet:
19... g6 20. Ld6 Te8 21. Df4 Kf7

22. Le5 f5 23. Lb8 Tb7 24. De5 Tg8
25. g5
er så smukt og instruktivt, som

noget kan være. Fantastisk et halvt
århundrede senere at læse om den
fremmeste kunstige intelligens kree-
ret i Googles laboratorier med
enorme resurser nående frem til føl-
gende fra Gamechanger:

1) Sorts bonde tvinges væk fra g7,
dermed mistende kontrol over f6-
feltet.
2) g7-feltet fratages den sorte

konge, der dermed mister mobilitet.
3) Sorts konge er i fare, en hvid

dronning på g7 er nu potentielt mat!
4) I slutspillet er h7-bonden en

potentiel svækkelse, og h6-bonden
dermed tæt på at gå i dronning. 

Randbondens 
betydning

Topspillerne har taget ved lære af Alphazero. Det har skabt interessante partier, hvor rand-
bondefremstødene ses oftere end for bare et par få år siden. Stormester Peter Heine Niel-
sen trækker tråde fra nogle af Bent Larsens kendte partier for over 50 år siden og til den
moderne tids mestre og maskiner. 

Af Peter Heine Nielsen

For godt 30 år siden afholdt
Dansk Skak Union såkaldte ju-

niorstyrketræninger, hvor landets
bedste juniorer var samlet en uge om
sommeren på Tjele Efterskole. Her-
lige minder, og et af dem er naturlig-
vis det år, hvor Bent Larsen gæstede
lejren og holdt et foredrag. 
Vi fik et indblik i, hvordan skak-

spilleres hukommelse fungerer, da
Bent bad en elev finde den “Infor-
mator” i skolens bibliotek – som in-
deholdt Gligoric-partiet – og som
det selvfølgeligste nævnte hvilken
farve den ville have. 
Men naturligvis var det den dryp-

vise skaklige visdom, der gjorde ind-
tryk. Jeg erindrer: ”En springer på f4
er ufarlig, hvis der er en løber på f1”. 
Ved det seneste EM for hold spil-

lede Jesper Søndergaard Thybo føl-
gende med hvid: 

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. Sf3 0-0 6. Le2 e5 7. 0-0 Sc6 8. d5
Se7
Standard-hovedvarianten i Kon-

geindisk, hvor hvid i mange år spil-
lede 9. Se1 eller 9. Sd2 for at forhin-
dre et sort 9... Sh5, indtil Kramnik
populariserede 9. b4 Sh5 10. Te1!? 
Jesper, utvivlsomt inspireret af

moderne engines, spillede 
9. Lg5!? Sh5 10. Te1 h6 11. Ld2

Sf4 12. Lf1

med en yderst lovende stilling til
følge. 
Men især hovedtemaet fra Larsens

foredrag er nu igen højaktuelt: 
I december 2017 offentliggjorde

det engelske teknologi-firma Deep-
mind, som nu er ejet af Google, at de
havde kreeret et såkaldt “neuralt net-
værk”, der spillede skak på et sådant
niveau, at det opnåede en knusende
sejr imod det ellers da førende skak-
program “Stockfish”. 
Deepmind hemmeligholdt delvist

detaljer om “Alphazero”, men gav
Natasha Regan samt Matthew Sadler
adgang til teamet bag, hvilket mun-
dede ud i bogen “Gamechanger”
som offentliggjordes tidligt på året. 
En af deres hovedkonklusioner:

Alphazero er begejstret for rand-
bonde-angreb og meget tyder på, at
både nutidens topspillere samt AI –
indtil Alphazero – har undervurde-
ret denne betydning. 
Måske overraskende for mange,

men ikke for os der er vokset op med
Larsen! 

En klassiker fra Vinkovci 

Partiet, han gennemgik, var det klas-
siske imod Gligoric fra Vinkovci
1970. Det er kommenteret og bragt i
særnummeret af Skakbladet “Lar-
sen” fra 2010, så vi nøjes med føl-
gende diagram – Hvid har netop
spillet a5-a6: 

En fantastisk stilling som har gjort et
stort indtryk på mig og mange an-
dre. Sort gør det fremragende på
brættets seks midterste linjer, sæt
bønderne tilbage på h2 og a2, og sort
står klart bedst. Men nu derimod,
hvilken forskel! Hvid står strategisk
til gevinst. h-bonden skaber usikker-
hed rundt om den sorte konge, og a-
bonden ødelægger sorts struktur på
dronningfløjen og efterlader derfor
b- og c-bonden som svagheder. På
23... Lxa6 er 24. Sa5! stærkt, hvoref-
ter hvid ikke blot har god kompen-
sation, men klar fordel. 
Gligoric spillede 
23... La8
men efter 
24. Sa5 e5 25. Dc3 Sd4
viste Larsen, at kontrollen over fel-

ter dybt inde i fjendens lejr ikke kun
har betydning, når de er i nærheden
af modstanderens konge, men også
har relevans, når de er af mere posi-

Svetozar Gligoric fik sin sag for 
i Vinkovci.

“Det er muligvis rigtigt, at jeg
godt kan lide at spille a4 og
h4. Men h6 og a6 kan jeg

endnu bedre lide, med hvid.”

Bent Larsen om 
Gligoric-partiet

“Larsen har sine yndlings-
temaer, opstillinger og ideer.
Undertiden kan disse tangere

det kuriøse. I Le Havre 
spillede han i hvert eneste af
sine 11 partier sine bønder
(med hvid) til a4 og h4 

og (med sort) til a5 og h5! 
Selv forklarer han dette som
en tilfældighed. Men det 
interessante er, at i næsten
alle disse partier var disse

træk de afgørende.” 

Lev Polugajevskij efter Le
Havre 1966

Bent Larsen slår Lajos Portisch i Amsterdam 1964.
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Lille dreng i kadetgruppen

For godt 15 år siden var jeg af Nor-
ges Skakforbund igennem Bjarke
Kristensen ansat som ungdoms-
landstræner, hvilket bragte mig en
weekend til Oslo i forbindelse med
en træningssamling. 
Med den tidligere kolonimagts ar-

rogance fortalte jeg om Larsen og
randbønderne, nok skinnende igen-
nem at Danmark havde ydet sit bi-
drag til skakhistorien, Norge der-
imod ikke rigtigt. Det må man jo
blive nødt til at erkende, at den lille
dreng, der selv om han var for ung
alligevel fik lov til at sidde med i ka-
detgruppen ved træningslejren, har
lavet om på. 
For de ældre gennemgik jeg bl.a.

Gligoric-partiet, men for de unge en
række opgaver, hvor svaret altid var
enten h4! eller ...h5!
F.eks. de to følgende: 

Schmidt - Bellon

Spasskij - Portisch

Carlsen sad på forreste række, og mit
første indtryk af min senere arbejds-
giver og skakkens verdensmester var
en videbegærlig og nysgerrig dreng,
der altid svarede straks uden at give
de andre chancen. 
Og som typisk havde ret trods sin

unge alder. I 2019 er han den etable-
rede verdensetter, 4 x verdensmester,
men stadig nysgerrig på skak med
lyst til at udvikle nye facetter af sit
spil. 
Larsen fik han ind med moder-

mælken. Find planen var hans første
skakbog, så i 2019 var det Daniil Du-
bov og Alphazero, som han tilegnede
inspirationen for sit stilmæssige
skift. 
I Shamkir så man flere eksempler

på langsigtede bondeofre, som Alp-
hazero blev berømmet for efter de
første 10 publicerede partier i 2017,
og i Norway-Chess i år var det rand-
bonde-angreb, der var på menuen: 

Magnus Carlsen (2875)
Shakriyar Mamedyarov (2774)
Grünfeld-indisk / D85

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Le3
c5 8. Tc1 0-0 9. Sf3 Sd7 10. Le2 Da5
11. 0-0 Dxa2 12. Sd2 Da5 13. h4 b5
14. h5 Lb7 15. h6 Lh8 16. e5

Dette er et mønstereksempel på Alp-
hazero angrebskoncept. Sorts konge

mangler feltet h8, og derfor vil frigø-
relsestrækket f6 ofte vil blive mødt af
en ødelæggende skak på diagonalen
a2-g8 eller koste materiale. Selvføl-
gelig parerer Lh8 mat på g7, og selv
om de mest kendte angrebsmodeller
ikke vil lykkes, så kan en langsom-
mere og mere uimodståelig angrebs-
bølge blive indledt med f4. Grund-
læggende kan sort være en bonde op
i en stilling uden umiddelbare hvide
trusler og alligevel være strategisk
tabt.
Partiet sluttede dog remis:
16... Dc7 17. Lxb5 Lxg2 18. Kxg2

Db7+ 19. Df3 Dxb5 20. Tb1 Da6 21.
Se4 cxd4 22. cxd4 f6 23. Sg5 e6 24.
Ta1 Db6 25. exf6 Lxf6 26. De4 Lxg5
27. Lxg5 Dd6 28. Tfe1 Dd5 29. Dxd5
exd5 30. Ta5 Tf5 31. f4 Sf6 32. Te7
Se4 33. Tg7+ Kh8 34. Taxa7 Txa7
35. Txa7 Kg8 36. Tg7+ Kf8 37. Le7+
Ke8 38. Txh7 Tf7 39. Txf7 Kxf7 40.
Kf3 Kg8 41. Kg4 Kh7 42. Lf8 Sf6+
43. Kh4 Se4 44. Lg7 Sd6 45. Kg5
Se4+ 46. Kg4 Sd6 ½-½.
Interessant nok havde de to

samme spillere et lignende scenarie
to måneder tidligere i Gashimov
Memorial: 

Magnus Carlsen (2845)
Shakriyar Mamedyarov (2790)

Mamedyarov fortsatte traditionelt
med at lægge yderligere tryk i h-lin-
jen. Magnus holdt balancen med
præcist forsvar. Efterfølgende blev
denne stilling ikke kommenteret el-
ler bemærket. Måske er vi menne-

sker ikke helt klar til det, men det sy-
nes overvejende sandsynligt, at Al-
phazero ville have spillet 20… h3!?
Til at begynde med griner Stockfish
af trækket og vurderer stillingen til
0.00 ligesom en række andre træk i
denne stilling.
Efter 21. Lh1 De7 22. Tca1 bryder

hvid igennem på dronningfløjen,
men 22... Lxc5 23. dxc5 Se4 giver
modspil. Pointen er 24. Txa5? Txa5
25. Txa5 d4! som vinder for sort.
Endnu mere snedigt er 23… Le4!?,
for efter 24. f3 Ld3 25. Txa5 Txa5 26.
Txa5 Sd7 har sort strålende kom-
pensation. 
Løberen vil vende tilbage til b5 og

dække bonden på c6 samtidig med
kontrol over den hvide konges na-
bofelter, og sort vil stræbe efter d3,
og hvis 27. b4 Se5 måske også c4.
Hvid har en ekstra bonde, men her
spilles der efter højere indsatser. 
Måske er 21. Lh1 bare forkert? 
Hvis løberen ender på h1 med en

bonde på f3, så fratager den egentlig
bare kongen for et flugtfelt. 
21. Lf3 forekommer derfor logisk,

men sort kan starte med at true lø-
beren med Sg5, og den skal derfor til
e2, og efter … Lxc5 opstår en situa-
tion, hvor De4 truer mat på g2. Sort
begynder med 21… De7 og en inter-
essant kamp forestår.
Partiet fortsatte:
20... Kg7 21. Lxb4 axb4 22. Txa8

Txa8 23. Ta1 Th8 24. De1 hxg3 25.
hxg3 Se4 26. Sxe4 Lxe4 27. Lxe4
dxe4 28. Ta5 Th5 29. Txh5 gxh5 30.
Kg2 c5 31. dxc5 Dxc5 32. Dd1 Dc3 33.
Dd5 Kf6 34. Dd6+ Kg7 35. Dd5 Kf6
36. Dd6+ Kg7 37. Dd5 Kf6 ½-½.

Carlsen er naturligvis ikke den ene-
ste der har læst Gamechanger eller
set Alphazeros partier, og i Zagreb

bød Giri op til dans. Og nok vandt
hollænderen åbningsduellen, men
som Larsen pointerede er noget af
charmen ved randbonde-angreb at
de typisk ikke leder til forfladigelse
af spillet men derimod kompleksitet
favoriserende den bedste spiller. 
Partiet taler for sig selv i den hen-

seende:

Anish Giri (2779)
Magnus Carlsen (2875)
Siciliansk / B30

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 e6 4. Lxc6
bxc6 5. d3 Se7 6. h4!?
Selvfølgelig er Magnus ikke ene

om at adoptere nye koncepter, og
Giri, der er en af tidens hårdest ar-
bejdende topspillere, vil åbenbart
også have noget at skulle sige i den
debat! 
Pudsigt nok vandt Caruana i nøj-

agtig samme runde mod Nakamura
ved at skubbe sin h-bonde fremad!
6… h5 

Tillader ikke yderligere ekspansion!
I det følgende har Giri et lille plus i et
stykke tid, men verdensmesteren
kommer bedst ud af komplikatio-
nerne.

7. e5 d6 8. exd6 Sg6 9. Sfd2 Lxd6
10. Sc4 Le7 11. Sc3 La6 12. Df3 Lxc4
13. Dxc6+ Kf8 14. dxc4 Sxh4 15. 0-
0 Sf5 16. Se2 Tc8 17. Da4 Tc7 18. Lf4
Td7 19. c3 g5 20. Tad1 Txd1 21. Txd1
Da8 22. Lc7 h4 23. f3 h3! 

Fra verdensmesterens opgør mod Mamedyarov i Norway-Chess. 
Foto: Lennart Ootes.

“Det er slet ikke så sjældent,
at randbonden tager direkte
del i kampen om centrum.”

Bent Larsen i 1978
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Hvid opgav. 0-1.

Et andet tema fra Gamechanger er
“kongens mobilitet”. Forfatterne la-
vede avancerede statistikker på de
partier med Alphazero som Deep-
mind stillede dem til rådighed, og
bl.a. bemærkede de, at Alphazero fo-
kuserer mere på sin konges mobili-
tet end traditionelle engines. Da Alp-
hazero er bedre, manifesterer dette
sig naturligvis i partiets senere faser,
skak handler basalt set om at totalt
forhindre sin modstanders konges
mobilitet igennem at sætte den mat!
Men mere bemærkelsesværdigt gav
det også statistisk udslag i åbnings-

fasen og Carlsen forsøgte sig nyligt
med konceptet i partier imod nogle
af sine absolut største konkurrenter.
Først i Zagreb og senere imod den
seneste VM-udfordrer på  Man: 

Magnus Carlsen (2875)
Levon Aronian (2752)
Dronninggambit / D39

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
Lb4 5. Lg5 dxc4 6. e4 c5 7. e5 cxd4
8. Sxd4 Lxc3+ 9. bxc3 Da5 10. exf6
Dxg5 11. fxg7 Dxg7 12. Dd2 0-0 13.
Lxc4 Td8 14. De3 Ld7 

Indtil dette parti havde hvid altid ro-
keret kort. Det virker oplagt at sikre
kongen før yderligere aktioner, og
flere partier er fortsat med 15... Sc6
16. Sf3 Se7 17. Se6 Sg6 18. f4 Sxe5 19.
fxe5 Lc6, hvor sort når at true mat i
tide på g2, før hvid spiller Tf3. Efter
20. g3 Td7 har sort resurser nok til
at holde balancen. 
Pudsigt nok er den ”sikre” konge

problemet for hvid, da sort vinder et
vigtigt tempo under reorganiserin-
gen af hans forsvar. Endvidere er
muligheden for at angribe den sorte
konge begrænset, fordi hvid har sin
egen konge på denne fløj. Derfor
spillede Magnus
15. 0-0-0 

Et spektakulært træk efter en tradi-
tionel skakopfattelse. Men Alphazero
godkender det formentlig! Mens
sorts konge er bundet til g8, har den
hvide på c1 større mobilitet – rent
matematisk fire felter mod to. Na-
turligvis er hvids konge ikke “sikker”
i sædvanlig forstand, men er den
mindre sikker end dens sorte mod-
stykke på g8? Hvis hvid rokerer kort,
kan den positionelle svaghed på c3
blive en faktor, mens kongernes re-
lative sikkerhed med modsatte roka-
der bliver en relevant faktor. Hvid
har lettere ved at gennemføre planen
h4 og Th3. I stillingerne med h6/…
h3 vil det nok være dristigt at påstå,
at 15. 0-0-0 er bedre end den tradi-
tionelle fremgangsmåde, men træk-
ket har sin berettigelse og fører til
kompliceret kamp.
15... Sc6 16. Lb3 Le8 

16... De5 er set i lignende stillin-
ger, hvor sort forsøger at løsne hvids
tryk ved at bytte dronninger, men ef-
ter 17. Dh6 Dg7 vil hvid gå tilbage til
enten h5 eller h4.
17. Sxc6 Lxc6 18. h4 Df6 19. Th3

b5 
Her anvender Magnus et andet

tema fra ”Gamechanger” og zigzag-
ger sit tårn frem i nærheden af mod-
standerens konge, men måske ville
det have været bedre at gå helt ”al-
phazero” på sort med 20. h5!? b4 21.
h6! Der findes intet simpelt forsvar
mod det. 21... Dxc3+ 22. Dxc3 bxc3
23. Txd8+ Txd8 24. Txc3 er da over-
hovedet ikke simpelt for sort, efter-
som tårnslutspillet efter 24... Ld5 25.
Lxd5 exd5 26. Tc6 fulgt af a4 er på

grænsen til tabt for sort. Og 21... Kh8
22. g4! – der truer 23. g5 – gør kun
sagen værre for sort. Den sorte stil-
ling er svær at holde.
20. Tg3+ Kh8 21. Tg4 a5 22. Tf4

Dg7 23. Txd8+ Txd8 24. g4 b4 25.
g5 bxc3 26. Lc2 Ld5 27. Tf6 Df8! 
Aronian formår at skabe mod-

trusler i tide. Han forsvarer sig her-
efter fortræffeligt og redder partiet.
28. Dxc3 Tc8! 29. Dd3 Dg7 30. f4

Kg8 31. Kd2 h6 32. a3 hxg5 33. fxg5
Tc4 34. Dg3 Le4 35. Lb3 Td4+ 36.
Ke1 Lf5 37. h5 Td3 38. Db8+ Df8 39.
Dxf8+ Kxf8 40. Lc2 Th3 41. Lxf5
exf5 42. h6 Kg8 43. a4 Th4 44.
Txf5 Txa4 45. Kf2 Tg4 46. Kf3 Tg1
47. Kf2 Tg4 48. Kf3 Tg1 49. Kf2 ½-
½.

Verdensmesteren lukkede med det samme for muligheden h4-h5. Foto: Lennart Ootes.

Levon Aronian holdt balancen i en vanskelig stilling mod verdensmesteren i Zagreb.
Foto: Lennart Ootes.
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Magnus Carlsen (2876)
Fabiano Caruana (2812) 
Engelsk / A 28

1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 3. Sf3 Sc6 4. e4
Lc5 5. Sxe5 Sxe5 6. d4 Lb4 7. dxe5
Sxe4 8. Df3 Sxc3 9. bxc3 
Magnus havde allerede haft denne

stilling to gange tidligere i partier
med kort betænkningstid, hvor Giri
og Nepomniachchi fortsatte med 9...
Le7, der fører til hvid fordel. Fabiano
spiller det krtiske træk:
9... La5!? 10. Lf4 
Mere almindeligt er 10. Le2 eller

La3, men Magnus har et meget an-

derledes koncept i tankerne:
10...0-0 11. 0-0-0!? 

Ligheden med Aronian-partiet er
slående. Hvid får igen en luftig kon-
gestilling, og denne gang har sort
oven i købet en ”perfekt” kongestil-
ling bag bønderne f7, g7 og h7. “Ga-
mechangers“ kongemobilitets tæl-
lling hedder 4-1 i hvids favør, men
jeg gætter på, at det har større be-
tydning, at sorts kongestilling er
ugarderet – særligt fordi løberen er
langt væk på a5.
Akkurat som i Aronian-partiet er

c-bøndernes svaghed af mindre be-
tydning i en stilling med modsatte
rokader. Spørgsmålet er nu, hvem
der kommer først?

11... De7 12. Kb2 
Selv om den hvide bondestruktur

på dronningfløjen ikke er videre
køn, så har stillingen interessante
forsvarsmuligheder, og det er over-
raskende svært at komme til den
hvide konge. Bonden på c3 dækker
b4, kongen dækker a3, så derfor sy-
nes den eneste vej frem at skubbe b-
bonden fremad, men det klarer c4-
bonden!
12... Tb8 13. Ld3 b5! 14. cxb5 Lb7

15. Dh3 
Fremprovokerer en svækkelse,

som udnyttes ved at rykke h-bonden
fremad – eller ligesom i partiet – at
forsøge at få løberen ind på f6.
15... g6 16. De3 Tfe8 17. The1 Lc6

18. a4 a6! 
Caruana skaber seriøse modtrus-

ler i tide, så selv om Magnus sætter
umiddelbare trusler, tillader det, at
Caruana kan forcere remis.
19. Lg5! Lxc3+ 20. Kxc3 Da3+ 21.

Kd2 Db4+ 22. Ke2 Dg4+ 23. Kd2
Db4+ 24. Ke2 Dg4+ 25. Kd2 Db4+
Et kort, men ikke uinteressant

parti.
½-½

Stockfish fik en hård medfart af Alp-
hazero og gik fra at være verdens fø-
rende og foretrukne analyseværktøj
til i stedet at agere boksebold. 
Dog har også Stockfish program-

mører, der følger med. Noget tyder
på, at den har opdateret parame-
trene baseret på den viden, Alpha-
zero har givet os:

Stockfish 
AllieStein 
Siciliansk / B 82

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Le3 a6 7. a3 Sf6 8.
f4 d6 9. Df3 Le7 10. 0-0-0 0-0 11.
Sxc6 bxc6 12. g4 Sd7 13. h4 Td8 14.
h5 Tb8 15. Le2 d5 16. h6 g6 17. Thf1
Da5 18. Sb1 Dc7 19. Sc3 Da5 20. Ld4
c5 21. Lg7 

En ekstraordinær stilling. Den kan
forklares på mange måder, men må-
ske har Stockfish netop lært af Al-
phazero. Bonden har nået h6, og Lg7
gør, at den sorte konge er stækket.
21... d4 22. Sb1 Db6 23. b3 a5 24.

Sd2 La6 25. Sc4 Dc6 26. a4 Tb4 27.
Se5 Sxe5 28. fxe5 Lg5+ 29. Kb1 f6
30. Lxf6 Tf8 31. Lxa6 Dxa6 32. Lxg5
Txf3 33. Txf3 Da7 34. Tdf1 Tb8 35.
Lf6 g5 36. Lg7 Da8 37. Kc1 Te8 38.
Kd2 c4 39. bxc4 Dd8 40. c5 De7 41.
c6 Db4+ 
og sort opgav samtidig.
1-0.

Alphazero er et såkaldt neuralt net-
værk, og selv om Deepmind ikke har
frigivet programmet, gav de i deres
akademiske papir om projektet rige-
ligt med oplysninger til, at man i
princippet kunne forsøge at “gen-
skabe” Alphazero. 
Den primære problemstilling var

resurser. Ikke alle har adgang til
Googles ufattelige regnekraft, så løs-
ningen blev projekt “Leela”, der via
open source, hvor folk stiller deres

regnekraft til rådighed online, har la-
vet stærke og frit tilgængelige neu-
rale netværk baseret på konceptet
bag Alphazero. 
Og Leela står ikke tilbage fra både

at bruge randbønder eller skabe eks-
traordinære partier:

LCZero
Stockfish
Slavisk / D15

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3
dxc4 5. e4 b5 6. e5 Sd5 7. a4 e6 8.
Le2 Le7 9. h4 Lb7 10. h5 Sd7 11. h6
g6 12. Se4 0-0 13. 0-0 S5b6 14. a5
Sd5 15. a6 Lc8 

En fantastisk stilling! 
Har skak virket udtømt, især i åb-

ningsfasen, er der håb for, at Alpha-
zero – eller mere præcist topspillerne
eller de nye engines, værende Stock -
fish eller neurale netværkstolkninger
deraf – vil bringe skak ind i en ny og
spændende fase. 
De to sidste diagrammer taler for

sig selv!

Verdensmesteren og viceverdensmesteren mødtes til en interessant dyst på Isle of Man. Foto: Maria Emilienova.

“Det påstås, 
at jeg har en særlig

forkærlighed for at støde
mine randbønder frem. 

Det har jeg også, 
men man skal selvfølgelig

kun gøre det, 
når det er korrekt.”

Bent Larsen i 1978

“I øvrigt skal man 
naturligvis slå ind mod 

centrum, 
og hvis en isoleret randbonde

går tabt, 
var det netop kun en 

randbonde."

Bent Larsen i 1976
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Af Jesper Knudsen og 

Mads Bilde Svendsen

Tilbage i 2017 var Læseforeningen
Skakklub en klub som mange

andre i Danmark. Medlemstallet var
på vej under 30 medlemmer, det
gennemsnitslige medlem var en
mand midt i halvtredserne og stor-
heden med divisionshold, stærke
spillere og et aktivt klubliv lå år til-
bage. Som andre klubber havde man
uden held forsøgt sig med skoleskak
på en skole tæt ved. 
Den lille flok af skoleskakspillere

blev ikke til juniorspillere, og det lig-
nede historien om junioren, der
kommer på en klubaften, men ikke
koblede sig på kulturen og de kon-
cepter, der definerede klublivet. 
De få juniorspillere havde svært

ved at identificere sig med klubbens
øvrige medlemmer – aldersforskel-
len formentlig som den største bar-
riere. 
En række tilfældigheder skulle

vende rundt på dette billede; i dag
har juniorklubben 60 juniormed-

lemmer og en venteliste for nye ju-
niormedlemmer. For at forstå denne
udvikling skal vi tilbage til slutnin-
gen af 2017, hvor to af klubbens me-
sterspillere begyndte at organisere
skoleskakprojekter på to lokale sko-
ler. Det oprindelige motiv for op-
starten af projekterne var, at de som
forældre ønskede at skabe gode ram-
mer for skakudvikling på børnenes
skoler. 
Men tilfældet ville også, at den ene

forælder blev ansat som konsulent i
Dansk Skole Skak. Her var fokus på
udviklingen af læringsmateriale og
en stadig stærkere didaktisering af
skakken. Dette fokus smittede af på
udviklingen i skoleprojekterne og
banede vej for et mere moderne læ-
ringsmiljø i selve skakklubben. Nu
blev teorigennemgang erstattet af
minigames, læringsaktiviteter med
højt tempo, et fokus på bevægelse og
på trivselsbaserede værdier. De før-
ste juniorspillere kunne nu identifi-
cere sig med klubbens læringskultur.
De genkendte den fra skolen, og ju-
niorspillernes forældre anerkendte
den som betydningsfuld. Det betød,

at en lille gruppe af juniorspillere
voksede støt. 

Juniorskak skal tilbyde det
samme som fodbold 

Hvis skak skal være noget børn og
deres forældre anno 2020 skal vælge
til, så skal man turde sammenligne
sig med fodbold, spejder, e-sport og
hvad der ellers er ude på fritidsmar-
kedet. Vi er i konkurrence med an-
dre fritidsinteresser, og vi forholder
os til denne omverden som en ud-
fordring og en mulighed.
Vi kan tage fodbolden som ek-

sempel. Der er over de seneste 15 år
sket meget inden for det reservoir af
viden, der forsyner den almindelige
fodboldklub med aktiviteter. Fod-
boldtræningen er blevet udviklet og
kvalificeret gennem træneruddan-
nelser, og klubberne er i højere grad
koblet på viden om udvikling af spil-
lere. 
Læg dertil, at fodbold trænes flere

gange om ugen, at fodboldklubben
investerer i forskellige artefakter som
spillerdragter, der skaber korpsånd,

og måske mest centralt – og lidt håb-
løst at skulle nævne det – så foregår
de primære aktiviteter ikke efter
børns sengetider. Inden for skakken
– som vi kender det fra det traditio-
nelle klubliv – forholder dette billede
sig reelt modsat; her er ikke udviklet
viden om, hvordan den gode junior-
træning er struktureret, her er ikke
videndeling gennem træneruddan-
nelser, og som hovedregel har man
ikke mulighed for at deltage i klubli-
vet, medmindre man accepterer at
være i seng kl. 23 på en hverdagsaf-
ten.   

Træningen i Boca Juniors – 
en typisk træningsdag

Og netop tidspunktet for skakkens
tilgængelighed er et væsentligt afsæt
for at tænke rammen for skaktræ-

ningen af vores juniorspillere; skak
skal ikke kun foregå en hverdagsaf-
ten fra klokken 19 og til meget sent. 
I Boca Juniors foregår træningen

om eftermiddagen inden klubafte-
nen fra klokken 14.30-17.15 og om
lørdagen fra 9-12. 
En typisk træningsdag begynder

med Arena, hvor spillerne parres på
kryds og tværs af alder og styrke.
Armbånd med forskellige farver be-
tyder, at mindre stærke spillere får
flere point ved sejr end stærke spil-
lere. Vinder man Arenaturneringen
tre gange, får man indgraveret sit
navn på en. Alle juniorspillere øn-
sker at se deres navn på pokalen. 
Efter Arena spredes juniorspil-

lerne i mindre læringsfællesskaber,
hvor et gennemgående princip i ak-
tiviteterne er, at børnene har brikker
mellem hænderne. Vi undgår så vidt

muligt, at de skal sidde passivt og
modtage undervisning uanset alder.
Princippet er beslægtet med et ønske
om at variere undervisningen med
mange aktiviteter. Det betyder, at vi
godt kan holde samme læringsfokus,
men at vi skifter i måden, som vi øn-
sker at formidle indholdet på. Det
kræver lidt fantasi at finde på tre-fire
forskellige måder at arbejde med lø-
berparret på, men variation fungerer
som en katalysator for børnenes mo-
tivation og dermed for deres læring. 
En almindelig træningsdag består

endvidere af sjove pauser. Her spil-
les bordtennis, stikbold (hvor man
løser mat-i-en, når man rammes af
bolden), leges springerstafet osv. Alt
sammen med et fokus på at under-
visningen associeres med noget let
og noget tilgængeligt for børnene. 
Vi har i år samlet alle vores junio-

Boca Juniors
(BOlbro Chess Academy)

I dansk skak er der trods svagt dalende medlemstal gennem en årrække en række 
succeshistorier, hvor det er lykkedes at skaffe mange nye juniorspillere. Skakbladet har

tidligere berettet om “Skak for sjov” på Frederiksberg. 
I denne artikel er det Boca Juniors fra Fyn, der har forstået at vende udviklingen. 
Boca Juniors er for så vidt at betragte som en satellitklub til Læseforeningens 

Skakklub, men alligevel er de unge spillere medlem af Dansk Skak Union. Boca Juniors er
så stor en succes, at klubben nu har unge interesserede på venteliste. 

Her fortæller to af klubbens instruktører om den skaklige forvandling i Odense.

KLUB LIV

Sneboldkamp da Boca Juniors havde besøg af landstræner Sune Berg Hansen. Foto: Boca Juniors.
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rer på vores serie 1 hold i den fynske
holdturnering. De spiller deres
hjemmekampe fredag aften. Alle an-
dre holdkampe (og kampe i klub-
turneringen) forsøger vi at lægge så
tidligt som muligt i dialog med
modstanderen. 

Et stort trænerteam

Trænerteamet er siden starten vok-
set sammen med medlemstallet. Så
det nu tæller syv trænere, hvoraf de
seks også har børn der spiller i klub-
ben.  Det er vigtigt for os, at alle træ-
nere, der bærer BO.C.A. klubtrøjen,
også tror på og engagerer sig i pro-
jektet. Spillestyrke er ikke alt, men at
man kan opsætte en meningsfuld
aktivitet for en gruppe juniorer i et
tårnslutspil tæller mere end en me-
stertitel.
Nogle uger kan vi sagtens kigge på

hinanden og remse op, hvor meget
tid, der egentlig er gået med forbere-

delse af træning, afholdelse af træ-
ning, turneringer samt almindelig
koordinering. Og selvom en bonus
er, at alt den skak får os alle i ret god
skakform, så er det en prioritering
for os alle at lægge energien og tiden,
for vi ville ikke gøre det, hvis ikke vi
følte, vi fik noget igen.

Forældresamarbejdet en
skjult ressource

Forældrene spiller en afgørende rolle
i vores organisation. Vi har meget
aktive forældre som er en aktiv del af
hverdagen i klubben. 
Der er for eksempel forældrear-

rangeret morgenmad om lørdagen,
når vi har træning. Et nyt tiltag vi
har startet op er forældretræning.
Over fem gange undervises foræl-
drene i skakkoncepter, der gør, at de
kan forstå deres barns skakudvikling
og støtte op omkring det.  Til den
første undervisningsgang om for-

skellige bondestrukturer var der 15
forældre. 

Overgangen til det “rigtige” 
klubliv

Vi har valgt, at alle medlemmer af
Boca Juniors også er medlem af
Dansk Skak Union. Det til trods for
at langt hovedparten faktisk ikke
kommer i den “rigtige” klub, moder-
klubben Læseforeningen, og nok
først vil gøre det om et par år. Så må
vi indtil da erkende, at der er to
klubber i klubben med to meget for-
skellige kulturer. I takt med at flere
og flere fra Boca. bliver klar til at
spille moderklubben Læseforenin-
gen, så har vi et håb og en tro på, at
de to kulturer vil nærme sig hinan-
den mere og mere.
Vores håb er, at man om 5-10 år

kan se dette arbejde, vi gør i Boca Ju-
niors, i Læseforeningens Skakklub, i
fynsk skak og i dansk skak. 

Boca Juniors til DM i skoleskak. Foto: Boca Juniors.

Af Jan Løfberg

Den amerikanske forfatter Mark
Twain skrev, at ”rygterne om

min død er stærkt overdrevne”. Med
andre ord: Hvis andre er i tvivl om
din eksistens, så giv i det mindste lyd
fra dig. Og Chess House i Aarhus gav
lyd fra sig – og det største af flere pip
kom i december, da man arrange-
rede en stormesterturnering.
Chess House havde samlet et in-

teressant felt med unge, ambitiøse
spillere samt tre solide stormestre.
Ratinggennemsnittet var 2440, hvil-
ket betød en GM-norm for titelhol-
derne på 6½/9, mens turneringens
højest ratede spiller Jesper Thybo
skulle score hele 7 point for at opnå
sin anden norm. IM-normen var på
4½ for Mikkel Manosri og på 5 point

for Frederik Svane og Aref Vasli.
Jesper Thybo indledte med 2 af 2,

men et nederlag til rutinerede Hen-
rik Danielsen – der spillede med stor
tålmodighed – gjorde, at Jesper
skulle score mindst 5 point i de re-
sterende seks runder. Med det
stramme program in mente – de
seks runder skulle spilles på blot fire
dage – var det hårde krav for Thybo.
Det begyndte godt for Jesper med

to gevinster lørdag – over Axel Smith
og Filip Boe Olsen. I søndagens
runde var Jesper tæt på at tabe. Han
gik hårdt på Uffe Vinther-Schou,
men pludselig forduftede Jespers
stærke angreb, og så endte han i et
elendigt tårnslutspil, som han holdt
remis. En gevinst i søndagens andet
parti mod Frederik Svane gav et helt
point. Dermed manglede Jesper 1½

af 2 for en GM-norm. Trods neder-
laget kunne Frederik stadig score en
IM-norm, han manglede også 1½
point, og det lykkedes for den unge
dansk/tysker.
Jesper Thybo bragte sig alene i

spidsen med en sejr i næstsidste
runde over Aref Vasli, og nu mang-
lede ”kun” et halvt point i sidste
runde mod den polske stormester
Zbigniew Pakleza, der heldigvis ikke
var ude på at teste Jespers nerver.
Remis efter tre tæk og dermed GM-
norm nummer to til Thybo.
Henrik Danielsen havde ellers ført

turneringen alene fra 2. til 6. runde,
men tre remiser i de afsluttende run-
der kostede turneringssejren.
Blandt de øvrige var IM Bjørn

Møller Ochsner turneringens store
skuffelse. Danmarksmesteren fra

Thybo svigtede ikke 
på hjemmebane

De seneste tre år har næsten kun budt på fremgang for morsingboen Jesper Søndergaard
Thybo. Med stormskridt nærmer han sig 2600 i rating, så derfor var der store forventninger
til ham i stormesterturneringer i Aarhus og Gilleleje. Og Jesper svigtede ikke tilliden. Med
to solide præstationer beviste han, at han er en værdig stormester.

1.  Jesper Thybo   IM  DEN  2576 *  0  ½  1  1  ½  1  1  1  1  7    
2.  Henrik Danielsen  GM  ISL  2500 1  *  1  ½  ½  ½  ½  ½  1  1  6½    
3.  Zbigniew Pakleza  GM  POL  2503 ½  0  *  ½  ½  1  ½  1  1  ½  5½    
4.  Frederik Svane  GER  2398 0  ½  ½  *  ½  1  1  ½  0  1  5    
5.  Axel Smith  GM  SWE 2470 0  ½  ½  ½  *  ½  ½  ½  ½  1  4½    
6.  Uffe Vinter-Schou  IM  DEN 2359 ½  ½  0  0  ½  *  1  0  1  0  3½    
7.  Filip Boe Olsen  FM  DEN  2341 0  ½  ½  0  ½  0  *  1  ½  ½  3½    
8.  Bjørn Møller Ochsner  IM  DEN  2492 0  ½  0  ½  ½  1  0  *  0  1  3½    
9.  Aref Vasli  FM  IRI  2413 0  0  0  1  ½  0  ½  1  *  0  3    
10.  Mikkel Manosri Jacobsen FM  DEN  2348 0  0  ½  0  0  1  ½  0  1  *  3 

AAaarrhhuuss  –– ddeecceemmbbeerr  22001199
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2018 kom skidt ud af starthullerne.
Med blot ½ point af tre var storme-
sternormen allerede forduftet.
Om lørdagen arrangeredes en lyn-

turnering. Den vandt IM Nicolai V.
Pedersen foran Poul Erik Nielsen og
IM Jens Ove Fries Nielsen.

Jesper Thybo (2576)
Axel Smith (2470) 
Katalansk / E04

Allerførst vil jeg starte ud med at
takke for alle lykønskningerne i for-
bindelse med min stormestertitel!
Det følgende parti var en vigtig
kamp på vejen, da jeg skulle bruge
hele 7 af 9 point for at lave en norm
i Chess House GM. Med en start på
2/3, skulle jeg således score 5 af 6! 
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3

dxc4 5. Lg2 Lb4+ 6. Ld2 a5 7. Dc2 
Vi er kommet ud i en populær va-

riant i Katalansk, som jeg heldigvis
havde kigget på før.
7... Lxd2+ 8. Dxd2 
Ser lidt spøjst ud først at spille

damen til c2, for efterfølgende at slå
igen på d2 med samme brik! Poin-
ten består i, at man på … b5 har Dg5
med dobbeltangreb på g7 og b5.
8... c6 9. a4 Se4 10. Df4 Db6 

Springeren på e4 kan ikke slås, da
hvid kommer i store problemer efter
Dxb2. 
11. Se5!? 

En interessant idé.
11... Db4+?! 
11... f6 er hovedvarianten, der

fører til en kompliceret stilling.
12. Sd2 Sxd2 
12... Sd6! var nok et bedre forsøg,

men hvid står stadig lidt bedre efter
13. Tc1! 0-0 14. 0-0.
13. Dxd2 Ta6 
Virkede lidt mystisk, men var be-

stemt ikke så nemt at gendrive ved
brættet.
14. Dxb4 axb4 15. Sxc4 b5 16.

Se5! 
Et træk jeg var ret stolt af efter

kampen. Hvid ofrer midlertidigt en
bonde.
16. Sd6+?! Ke7 17. Sxc8+ Txc8, og

sort står helt fint.
16... bxa4 
16... Txa4 17. Kd2! og hvid står

lækkert.
17. Sd3! 
Pointen med 16. Se5.
17... a3 18. Kd2?! 
Muligvis en smule upræcist. 18.

Ta2! var et interessant computer-
træk, som jeg ikke lige overvejede;

18. bxa3! er også godt: 18... bxa3 19.
Kd2.
18... axb2 19. Tab1 Tb6 
19... Ke7! 20. Txb2 Td8 21. Txb4

Ta2+ 22. Ke3 La6! og sort står kun
lidt dårligere.
20. Txb2 

Om lidt falder b4-bonden, og sort
står tilbage med en svaghed på c6,
samt passive brikker. På trods af det
er sorts stilling ret solid, og det kræ-
ver en del at nedbryde den.
20... Kd7 21. Tc1 Kc7 22. Txb4

Txb4 23. Sxb4 Lb7 24. e4?! 

Muligvis en smule upræcist, da
e4-e5 ikke haster. 24. f4! hvid tager
mere plads og har klar fordel.
24... Tc8 
24... Sd7!?
25. e5 Kb6 26. Tb1 Kc7 27. Ta1

Sd7 28. Sd3 Kb6 29. Ke3 La6 30.
Sc5! 
Ændrer stillingens karakter.
30... Sxc5 31. dxc5+ Kb7 
Hvis tårnene bliver byttet, kan selv

løberslutspillet være farligt for sort,
da alle hans bønder står på samme
farve som hans løber.
32. Ta4! 
Tårnet skal til g4, for at frem-

tvinge svækkelser.
32... Lb5? 
32... Td8 var et bedre forsvar: 33.

Tg4 (33. Td4) 33... Td3+ 34. Ke4 g6
35. Tf4 Td7. Overraskende nok er
det ikke så nemt at nedbryde sorts
passive forsvar.
33. Tg4 g6 34. Th4 h5 

En rute for kongen er skabt! Kf4-g5-
f6 giver sort store problemer.
35. Kf4 Lc4 36. Kg5 Ld5 37. Lh3

Ta8? 
Den afgørende fejl for sort. Han

opgiver f-bonden, men får ikke reelt
modspil i a-linjen 
38. Tf4! Ta2 39. Txf7+ Ka6 40.

Lf1+ Ka5 41. Tf4 Tc2 42. Kxg6 Txc5
43. Kf6 Tc1 44. Lh3 
Hvid slår på e6 og kommer til at

føre med alt for meget materiale.
44... c5 45. Lxe6 Lxe6 46. Kxe6

Kb5 47. Kf7 Te1 48. e6 c4 49. e7 c3
50. Tf3 Kb4 51. Txc3 Kxc3 52. f4 h4
53. gxh4, opgivet.
Efterfølgende lykkedes det mig at

slutte godt af i turneringen og der-
med score min anden GM-norm.
Det var en stor lettelse efter at have
misset utroligt mange normchancer
i løbet af 2018 og 2019. 
1-0.

Xtracon Invite Chess

Af Jan Løfberg

Da Skakklubben Nordkalotten
blev stiftet for 40 år siden på

initiativ af Kjeld Brasner og Poul
Schmidt, drømte de næppe om, at
deres klub ville blive en af Danmarks
stærkeste og mest foretagsomme
klubber. Naturligvis skulle 40 års ju-

bilæet fejres. Det blev det i stor stil i
januar med denne stormesterturne-
ring, der fik navnet Xtracon Invite
Chess.
Oprindelig skulle jubilæumstur-

neringen have været arrangeret i ef-
teråret, men så fik hovedsponsoren
kolde fødder. Energisk arbejde fra
klubbens driftige bestyrelse gjorde,
at man alligevel kunne afholde tur-
neringen, selv om jubilæumsåret
faldt i 2019.
Med primus motor Martin

Stampe Noer i spidsen kunne Nord-
kalotten præsentere et turnerings-
budget på lidt over 100.000 kroner.
Det er noget over, hvad flere andre
danske stormesterturneringer bliver
arrangeret for. Til gengæld gjorde
det, at spillerne fik fortrinlige for-
hold på Hotel Gilleleje Strand. Et
fantastisk hotel beliggende i Gilleleje
midtby lige ned til den charmerende
havn og kun ganske få hundrede
meter fra stranden.
Hver dag blev der arrangeret fæl-

lesspisninger på hotellet. Sådan
noget er med til at samle feltet og
skabe venskaber på tværs af lande-
grænser. Man spiser i det hele taget
glimrende på det anbefalelsesvær-
dige hotel, og for de mere jordnære
folk kan det nævnes, at hotellet har
happy hour i baren hver dag. Alene
af de sidste to nævnte årsager burde
turneringen have trukket flere til-

Jesper Thybo sluttede flot af og vandt Chess Houses GM-turnering og scorede sin
anden stormesternorm. 

Foto: Thomas Vestergård.

Jesper Thybo 
kommenterer

1. Ferenc Berkes  GM  HUN 2649   *  ½  ½  ½  ½  1  1  1  1  1  7    
2.  Jesper Thybo IM  DEN 2579   ½  *  ½  ½  ½  1  1  ½  1  1  6½    
3.  Lev Yankelevich  IM  GER 2483   ½  ½  *  0  ½  1  ½  ½  1  1  5½    
4. Jonny Hector GM  SWE 2481   ½  ½  1  * 0  0  1  ½  1  ½  5    
5.  Sabino Brunello  GM  ITA 2536   ½  ½  ½  1  *  ½  0  1  0  1  5   
6.  Mikkel Antonsen  IM  DEN 2384   0  0  0  1  ½  *  1  ½  ½  ½  4    
7.  Evgeny Sveshnikov  GM  RUS 2481   0  0  ½  0  1  0  *  1  ½  1  4    
8.  Jacob Sylvan IM  DEN 2325   0  ½  ½  ½  0  ½  0  *  ½  ½  3    
9.  Kåre Hove Kristensen  IM  DEN 2350   0  0  0  0  1  ½  ½  ½  *  ½  3    
10.  Filip Boe Olsen  FM  DEN 2353   0  0  0  ½  0  ½  0  ½  ½  *  2  

GGiilllleelleejjee  –– jjaannuuaarr  22002200
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skuere. Målt på tilskuernes fysiske
tilstedevær var turneringen ingen
succes. Der skal åbenbart mere til nu
om dage. Nu hvor tilskuerne kan
sidde derhjemme og følge partierne
over nettet, skal der andre tiltag for
at lokke folk ud på landevejene. Det
er ikke nok, at folk kan følge giraf-
ferne få meter fra brætterne.
På internettet blev partierne og

ikke mindst Jesper Thybos partier
fulgt minutiøst, så tilskuerinteressen
her opvejede naturligvis en hel del.
Alligevel ærgerligt, at tendensen går
i retning af, at folk foretrækker til-
skuerrollen derhjemme. Her kan jeg
komme med den lille indskydelse, at
det er et globalt fænomen. Ved VM-
matchen for kvinder for nylig sås ga-
bende tomme stolerækker. Det er
heller ikke fordi gængse stormester-
turneringer rundt om i verden træk-
ker mange tilskuere til. En enkelt dag

strømmede det dog ind med ”til-
skuere” i Gilleleje. Forklaringen var
dog, at Nordkalotten arrangerede en
sideløbende hurtigturnering om lør-
dagen.
Xtracon Invite Chess 2020 skal

dog nok blive husket af eftertiden.
Jesper Thybo erobrede nemlig stor-
mestertitlen, så alene af den årsag
kan man kalde Nordkalottens turne-
ring for en succes. 
Feltet i Gilleleje var en anelse stær-

kere end i Aarhus – ratingsnittet var
2462. For Jespers vedkommende
betød det, at han skulle score et halvt
point mindre for at opnå sin tredje
og afgørende GM-norm. Nordkalot-
ten havde samlet et usædvanligt felt
med store ratingspring. Fra den 3. til
den 4. seedede var der 62 point og
fra nr. 6 til 7 var der en ratingforskel
på 86. I Politiken konstaterede Sune
Berg Hansen meget tidligt, at turne-

ringen formentlig ville ”knække”.
Det fik han ret i.
På det tidlige planlægningssta-

dium var en af ideerne med turne-
ringen, at Nordkalottens egne
topspillere Kåre Hove Kristensen og
Jacob Sylvan kunne score en IM-
norm. Men i løbet af 2019 klarede
begge at blive internationale mestre
på udebane. Og selv om man aldrig
skal sige aldrig, så var det næppe
Kåre og Jacobs forventning, at de
skulle score en GM-norm, men stor-
mesterskalp kunne det måske blive
til. Hjemmebanefavoritten var stor-
mester Jonny Hector, der har passet
Nordkalottens 1. bræt gennem to år-
tier.
Derudover var det hensigten at in-

vitere en stærk kvindelig stormester
samt en ”altmeister” med en stærk
skaklig profil. Desværre måtte man
opgive tanken om at få kvindelig

deltagelse, men blandt de gamle me-
stre lykkedes det med den tidligere
korrespondanceverdensmester og
russiskkyndige Jørn Sloths mellem-
komst at få fat i Sveshnikov – man-
den der lægger navn til en af de mest
spillede åbninger på Magnus Carl-
sens øjeblikkelige repertoire.

Stormestrene til sidst

Lodtrækningen var lidt speciel for
Jesper Thybo. Han startede med de
fem ikke-stormestre i de første fem
runder, mens GMerne ventede i de
fire sidste. En god start for Thybo var
naturligvis imødeset, men der var
lidt knas i maskineriet. Det kørte
ikke så glat for morsingboen. Særligt

var han ilde ude i 2. runde mod
Jacob Sylvan, der ifølge computeren
havde gevinststilling, men Jesper ha-
lede en heldig remis i land. Jesper
måtte også ”afgive” en remis mod ty-
skeren Lev Yanklevich, men med ge-
vinster over Kåre Kristensen, Mikkel
Antonsen og Filip Boe Olsen var Jes-
per på 4 point, før stormestrene blev
serveret.
Kravet var altså 2½ - en enkelt ge-

vinst og tre remiser. Gevinsten blev
hentet mod Sveshnikov i næstsidste
runde, hvor der heldigvis var mange
tilskuere til stede. Med en remis i sid-
ste runde mod turneringens højest
ratede spiller Ferenc Berkes ville
GM-titlen være en realitet. 
På forhånd kunne man næppe

hente odds på en remis, for det
havde for Jesper heldigvis maget det
så, at Berkes ville vinde turneringen
udelt med en remis. Blot 10 træk så
var pointdelingen en kendsgerning.
Danmark havde fået en ny storme-
ster.

Kamppartier

De lokale islæt spiller alle interessant
skak. Jonny Hector har i mange år
været en dansk publikumsfavorit
med sit ambitiøse og klassiske
(andre vil sige utidssvarende) åb-
ningsrepertoire, der som regel sætter
gang i løjerne inden træk 10.
Kåre Kristensen og Jacob Sylvan

scorede som man kunne vente af

Hotel Gilleje Strand var et fortrinligt spillested for Xtracon Invite Chess 2020. Foto: Thomas Vestergård.

Turneringens mest afgørende håndtryk. Ferenc Berkes vinder turneringen, og Jesper Thybo kan nu kalde sig for stormester. 
Foto: Thomas Vestergård.
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dem. Sylvan kunne som skrevet
ovenfor have sat en kæp i Thybos
hjul, men forblev gevinstløs trods
ihærdige forsøg. I sidste runde lyk-
kedes det for Kåre at vinde. Han
ofrede en officer mod den italienske
stormester Brunello. Pointen var, at
sorts møbellager på dronningfløjen
havde svært ved at komme i spil. Det
hele er vist remis ved rigtigt spil,
men da Brunello var for langsom til
at bringe sin springer i spil, førte
Kåre sit vedvarende pres til gevinst.
Køges italienske stormester var med
i kampen om førstepladsen, men
han afsluttede sløjt med ½ af tre.
Mikkel Antonsen fra Team Xtra-

con Køge var involveret i flere lange
kamppartier. For landsholdsspilleren
og IMeren har 2019 været et hårdt år
med mange tabte ratingpoint, men
med to stormesterskalpe i bæltet fra
denne turnering, ser Mikkel ud til at
hente noget af det tabte tilbage.
Den 23-årige tysker Lev Yankle-

vich var et interessant bekendtskab.
Også han bidrog til de spændende
kamppartier.
Sveshnikov virkede træt mod slut-

ningen. Ni runder på syv dage er
hård kost, når man nærmer sig de 70
år.

Lærerige knubs

Efter erhvervelsen af IM-titlen har
talentet Filip Boe Olsen haft det
svært. Han har spillet nogle turne-
ringer med meget få point på kon-
toen. Gilleleje var desværre ingen
undtagelse. Men Filip er blot 17 år
og er inde i en periode, hvor han skal
definere sig selv som skakspiller. Det
har givet nogle knubs, men på den

lange bane er de forhåbentlig lære-
rige.
I den modsatte ende af tabellen

befandt Team Xtracons Ferenc Ber-
kes sig gennem hele turneringen.
Den 34-årige ungarer er en solid
professionel, der et par gange har
haft over 2700. Berkes er stadig
blandt det stolte skaklands bedste
spillere, og han har vundet det na-
tionale mesterskab ikke færre end
otte gange. I Gilleleje blev det til en
meget sikker turneringssejr til CVet.
Som sagt var der et større rykind

på Hotel Gilleleje Strand lørdag,
hvor Nordkalotten afviklede deres
jubilæumsturnering for almindelige
skakspillere som hurtigturnering. De
30 spillere blev opdelt i fire grupper.
FM Mads Boe vandt mestergruppen
overbevisende med 5½ af 7 – det
havde ingen betydning, at han tabte
i sidste runde. Nordkalottens egen
Lars Aaes Nielsen blev nr. 2 med 4½.

Jesper Thybo (2579)
Filip Boe Olsen (2353) 
Katalansk / E01

Jeg var valgt at kommentere partiet
fra 3. runde mod Filip, idet at jeg selv
synes, at det var et af de bedste par-
tier, som jeg spillede i turneringen.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 c5 
En lille overraskelse! Filip er be-

gyndt at spille mere aggressive åb-
ninger, og det er helt klart lærerigt på
sigt. På trods af overraskelsen,
kendte jeg dog godt følgende variant.
4. Sf3 cxd4 5. Sxd4 d5 6. Lg2 e5

7. Sf3 d4 8. 0-0 Sc6 9. e3 
Følgende variant er spillet masser

af gange:
9... Le7 10. exd4 exd4 11. Lf4 0-0

12. Se5 Db6 13. Te1!? 
Et interessant træk, som er blevet

populært i senere år.
13... Le6 
13... Dxb2?! 14. Sd2 er ekstremt

farligt for sort.
14. Sd2 

14... Sxe5? 
En ret stor fejl. Hovedvarianten er

14... Tac8, men sort har dog også
andre mulige træk.
15. Txe5! 
Te5-b5 truer nu! 
15... a6 16. Db3! 
Efter afbytningen af damer er

sorts dronningfløj svær at dække.
16... Dxb3 17. Sxb3 
17. axb3? var min oprindelige idé,

men så indså jeg 17... Sd7! fulgt af g5,
og sort står fint.
17... Sd7 
17... Ld6? taber til 18. Txe6! 
17... Tad8 var muligt, men sort

står stadig dårligt.
18. Tee1 g5 19. Ld2 

Der blev kæmpet godt i Gilleleje. Forrest fra venstre: Hector, Sylvan, Antonsen, Sveshnikov, Olsen og Kristensen.
Bagerst fra venstre: Yanklevich, Berkes, Brunello og Thybo. Foto: Thomas Vestergård.

Sveshnikovs variant
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e5.
Dette kaldes for Sveshnikov-varianten de fleste
steder i verden. Oprindelig blev varianten kaldt for
”Laskers Jagtvariant”. Den tyske verdensmester in-
troducerede varianten på mesterplan, men spillede
kun trækket én gang: det var til gengæld mod østri-
geren Carl Schlechter i VM-matchen 1910. Schlech-
ter svarede med det uforpligtende 6. Sb3.

Den tjekkisk-argentinske mester Jorge Pélikan eks-
perimenterede i midt-50erne med varianten, hvor
hans idé var 6. Sdb5 d6 7. Lg5 a6 8. Lxf6 gxf6 9. Sa3
d5!?, som han spillede i tre partier mod gode mod-
standere, blandt andre Miguel Najdorf.
I 1959 og 1963 anvendte Bent Larsen varianten to

gange mod stormestre – henholdsvis Fridrik Olafs-
son og Karl Robatsch – og før dette to gange mod
svagere danske modstandere i et par holdpartier i
1953 og 1956. Larsen vandt alle fire partier. Og trods
ét indskud af et træk (fordi Larsen spillede e6 i ste-
det for direkte e5), så var Larsens spil mere det,

som vi i dag forbinder med Sveshnikov-varianten
mod Olafsson: 6. Sdb5 d6 7. Lf4 e5 8. Lg5 (denne
stilling opstår direkte, hvis sort spiller e7-e5 i ét
træk, og hvid direkte spiller Lc1-g5) a6 9. Sa3 b5 10.
Sd5 Le6 11. c3 Le7 12. Lxf6 Lxf6 13. Sxf6+ gxf6.
Larsen var den første stormester, der analyse-

rede varianten grundigt. Det gjorde han i Skakbla-
dets decembernummer 1963.
Mod Robatsch, hvor Larsen spillede e5 direkte,

fortsatte partiet 6. Sdb5 d6 7. Lg5 a6 8. Sa3 Le6 9.
Sc4 Tc8.
Sveshnikov spillede allerede sin variant i 1967

mod Adorjan, men først fra 1973 spillede han den
regelmæssigt på højeste plan. Samtidig med
Sveshnikov spillede Gennadij Timosjtjenko varian-
ten. Både Sveshnikov og Timosjtjenko kom fra Tjel-
jabinsk. Derfor fik den navnet Tjeljabinsk-varianten
i Sovjetunionen. Timosjtjenko har skrevet en bog
om netop ”Tjeljabinsk-varianten”. Timosjtjenko er
ikke helt tilfreds med, at det er Sveshnikov, der er
stukket af med navnet.

Løf-

Evgeny Sveshnikov og turneringens dommer og primus motor Martin Stampe Noer umiddelbart før rundestart. 
Foto: Thomas Vestergård.

Jesper Thybo 
kommenterer
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Både d4 og b7 hænger, så det er
ikke nemt at spille den sorte stilling.
19... Lf6 20. Lxb7 Tab8 
20... Ta7 21. Ld5 og hvid fører bare

med en bonde.
21. Lxa6 Se5 22. Sxd4 Lxc4 
22... Txb2 var nok bedste chance,

men sort er stadig i kæmpe proble-
mer efter 23. Lxg5! Lxg5 24. Txe5 Lf6
25. Sxe6.
23. Lxg5! 

De sidste fire træk har jeg slået en
bonde! 
23... Lg7 
23... Lxg5 24. Txe5 Lf6 25. Tf5! og

hvid vinder.
24. Lxc4 Sxc4 25. Sf5 Lxb2 26.

Tab1 
Hvid fører med to bønder og for

at vinde, skal der bare afbyttes til det
rigtige slutspil.
26... f6 27. Lh6 Tfe8 28. Txe8+

Txe8 29. Se3!

29. ... Sxe3 30. Lxe3 
Nu skal hvid bare bytte tårnene,

og så vinder det nemt.

30... La3 31. Tb7 Td8 32. Kg2 Ta8
33. Ta7! Txa7 34. Lxa7 Kf7 35. Kf3
Ke6 36. Kg4 Kf7 37. Kf5 
Og sort er færdig, så Filip opgav. 

En vigtig sejr for den efterfølgende
stormesternorm og titel! Det var
selvfølgelig en stor dag for mig, og
det var dejligt at det skete i så fine

rammer som på hotellet ved Gilleleje
Strand. 
Stor tak til dem som sørgede for at

turneringen blev en realitet. For mig
var det en stor lettelse endelig at blive
stormester, sådan at jeg nu kan fo-
kusere på andre (og vigtigere) mål
indenfor skak. 
1-0.

Stormester Jesper Thybo. Foto: Thomas Vestergård.

Thybo kan blive den sjette 
dansker med over 2600 
i rating.

Bent Larsen, Curt Hansen, Peter
Heine Nielsen, Sune Berg Hansen
og Mads Andersen har alle haft
over 2600 i rating. Jesper Thybo er
godt på vej til at blive det sjette
medlem af klubben. Peter Heine
Nielsen er stadig ene om at have
haft over 2700.

Thybos ratingudvikling

2011   1913
2012  1985
2013  2039
2014  2115
2015  2290
2016  2280
2017  2352
2018  2481
2019  2515
2020  2579

Tallene er fra FIDEs januarlister.
På februarlisten for 2020 var
Thybo gået frem til 2592.

Af Jan Løfberg

Ved nytårstide er der intet mærk-
værdigt ved at tænke på Grund-

tvigs “Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid”. Det var min
tanke, da jeg for Gud ved hvilken
gang gik ned ad trapperne til Skak-
foreningen Øbros kælderlokaler på
hjørnet af Rosenvængets Alle og Ro-
senvængets Sideallé.
Velkommen herhid, sådan har jeg

ofte tænkt, når jeg har åbnet den
grønne kælderdør. Rygterne om re-
noveringen af Øbros lokaler var ilet
i forvejen, så jeg var ingenlunde
overrasket over, at lokalerne frem-
stod lyse og venlige. Ellers har loka-
lerne lignet sig selv, siden jeg kom i
dem første gang i midt-70erne.
Den mest synlige forbedring er

toiletforholdene. Det må da ikke
mindst glæde det køn, som er i min-
dretal i klubben. Og hvor har det dog
hjulpet, at der også kommer lys ind
ad vinduerne fra gården. For i sig
selv kommer der ikke ret meget lys
ned til lokalerne fra vejen. Det synes
også som om, at kvadratmeterne an-
vendes bedre end tidligere.
Med 70 deltagere var dette års

Øbro Nytår fuldtegnet. Der kan ikke
presses flere spillere ind i de to loka-
ler. Det store lokale virkede dog ikke
ligeså propfyldt som før hen, men
har måske været det alligevel. ”Bage-
riet” syntes også at tildele spillerne
mere plads. Men jeg havde ikke min
tommestok med, så det kan være, at
det blot er den følelse, som lyse
vægge vækker. 

Jeg synes nu alligevel, at det for
topspillerne stadig må føles trangt i
det store lokale. De sidder helt oppe
mod den ene endevæg, som de “al-
tid” har gjort. Nu skal man som be-
kendt ikke lære en gammel hund at
bjæffe, og Øbro Nytår har været ar-

rangeret siden 1992. Jeg vil nu nok
mene, at det er værd at overveje at
arbejde henimod at gøre “Bageriet”
til “Stakittet”. Men der er formo-
dentlig 17.000 gode årsager til, at det
ikke er sket. 
I snart mange, mange år har skak-

Velkommen herhid
Øbro Nytår adskilte sig fra så mange af de foregående års turneringer ved, at Jonny Hector
ikke vandt turneringen! Førstepladsen blev denne gang delt mellem tre spillere – en ældre
stormester og to unge BMS-spillere. Hector sluttede på fjerdepladsen. Turneringen kunne
også ses som den store premiere på klubbens nye lokaler.

Indgangen til Øbros skaktempel ligner sig selv. Foto: Jan Løfberg.
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klubberne generelt manglet præsen-
table lokaler i Københavns Kom-
mune. Det har af forskellige årsager
aldrig været nemt for skakklubberne
at få kommunen i tale. Øbro har
som ejer af egne lokaler ikke haft
dette behov. Derfor en stor ros til
Danmarks største skakklub for, at
man selv har løftet kælderlokalerne
op, så de nu føles som værende på
“gadeniveau”.

Favoritfeltet

Som sagt: 70 spillere var med i 2019-
udgaven af Øbro Nytår. Alt fra stor-
mester Jonny Hector fra Nordkalot-
ten på 2475 til Øbros egen Philip
Ahle Erichsen på 1378. Naturligvis
var den topseedede Hector favorit.
For det første havde han det højeste
ratingtal og for det andet, havde han
vundet de syv foregående turnerin-
ger (tre delte førstepladser). I favo-
ritfeltet var også Brønshøjs iranske
topspiller ArefVasli og IM Jacob Car-
stensen, den regerende europame-
ster i seniorskak, stormester Jens
Kristiansen fra Bornholm, de unge
BMSere IM Martin Haubro og FM
Mikkel Manosri Jacobsen. Som out-

sidere forventedes de to 1968ere FM
Jens Albert Ramsdal og FM Martin
Matthiesen samt den nybagte lands-
holdsspiller Nicolai Kvist Brondt fra
Skanderborg.

I dette nummer af Skakbladet skri-
ves en del om randbønderne. 
Det er åbenbart et tema som føl-

ges med allerstørste interesse af al-
verdens stormestre. 
Hvad mener man for eksempel

om Hectors sorte åbning mod Mi-
chael Tandrup, Herlev (1948) i 1.
runde fredag aften:
1. c4 e5 2. g3 h5!? 

Der er eksperimenteret med tekst-
trækket mange gange tidligere, men
trækket er naturligvis en sjældenhed.
Men nu bliver det måske et træk,
som hvid skal begynde at have en
modgift på.
3. e4?! h4 4. d3 Lc5 5. De2 Sc6
Sort står allerede bedst, og der gik

ikke mange træk, før Hector havde
vundet.
Blandt de første 11 seedede spil-

lere var der kun et enkelt udfald.
Mikkel Manosri (2348) tabte til Cor-
nelius Rubin, K41 (1882).
I 2. runde var det Jens Albert

Ramsdal, der tabte fodfæste blandt
de bedste, da han tabte til Øbros

egen Andreas Ertbjerg (2037). I den
tidlige lørdagsrunde måtte Jacob
Carstensen og Nicolai Kvist Brondt
afgive remiser.
I lørdagens sene runde tabte Hec-

tor til FM Sandi Stojanovski, Jets-
mark (2193). 
Hector ofrede tidligt en cen-

trumsbonde for at slå Stojanovskis
kongestilling i stykker, men denne
udnyttede den åbne f-linje 
til at ofre en kvalitet for endnu en
fuldfed centrumsbonde. 
Hectors stilling var meget vanske-

lig, og Sandis centrumsbønder
kunne ikke stoppes. Hector kendte
herefter betingelserne. Han skulle
vinde resten af partierne for at få del
i førstepræmien, eftersom det er me-
get sjældent, at Øbro Nytår vindes
med 5½.
Martin Haubro gik alene i front,

da han besejrede Aref Vasli i 4.
runde. Martin var ene om at have
maksimum, kvintetten Kristiansen,
Carstensen, Brondt og Martins klub-
kammerat Michael Vesterli havde
alle 3½.
Blandt Martin Haubros gevinster

var der dette interessante parti fra 3.
runde.

Martin
Haubro 
kommenterer

Viktor Haarmark Nielsen (2291)
Martin Haubro (2349)
Siciliansk / B55

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. f3 
Ups! Viktor spiller lidt af hvert, og

han havde spillet det her mod mig
for første gang ca. en måned tidligere
i Xtracon Skakligaen. 
Jeg satsede på, han ikke gjorde det

igen og havde derfor ikke kigget ret
meget på det. 
Mistakes were made. 
5... Sc6 6. c4 e5 7. Sb3 a5 8. Le3

a4 9. Sc1 Le7 10. Le2 0-0 11. 0-0 Le6 
11... Sh5 12. Sc3 Lg5.
12. Sc3 Da5 
Her begyndte jeg at indse, at sorts

udvikling ikke kompenserer for en
shaky struktur. 
Tænkte jeg nok ville komme til at

lide lidt. 
13. Sd5 Lxd5 14. cxd5 Sb8 
14... Sd4! havde været et forsøg på

at holde balancen. Der er godt spil 
på de sorte felter, hvis hvid slår bon-
den.
15. Sd3 Sa6 16. De1 Dxe1 17. Tfxe1

Sd7 18. b4 axb3 19. axb3 

Et klamt slutspil …
19... h6 
19... Sac5! 20. Sxc5 Sxc5 21. Lxc5

dxc5, og sort ville have gode chancer
for en halv.
20. Tec1 f5? 
Desperation. Sac5 havde igen væ-

ret stærkere 
21. exf5 Sf6 22. Sf2 
22. Ta5! Ld8 23. Tb5.
22... Sb4 23. Txa8?! Txa8 24. Se4

Kf8 
Kunne være jeg skulle slå på d5,

men Lc4 så lidt klamt ud. Kf8 for-
bedrer stillingen, men lige så meget
vil jeg gerne se ham spille Sxf6+ ef-
terfulgt af Lc4 – d5-bonden er en
klods! 
25. Sxf6 Lxf6 26. Lc4?! Ta2 27.

Td1 Lg5! 

Pludselig har sort en masse aktivitet,
hvis hvid ikke slår. 
28. Lxg5? hxg5 
Sort er en bonde nede, men med

forfærdelig struktur. Dog er springe-
ren er overlegen, og tårnet er aktivt!
29. Tc1 Ke7 30. g3 
30. g4 er en mulighed, men at give

f4-feltet væk føles farligt. Man kan
også til tider forsøge med et e5-offer
med sort og en kongevandring.
30... Kf6 31. Lf1 Sc2! 32. Kh1 Sd4

33. Lg2 Sxb3 34. Td1 Kxf5 35. Lf1
Ta1 
Uden tårne vinder det.
36. Ld3+ e4? 37. Lxe4+ Kf6 38.

Lb1 
Ups. Havde glemt Lb1. Pludselig

er det ikke så klart længere. 
38... Sc5 

39. Kg2 b5 40. f4 gxf4 41. gxf4 b4
42. Kf3 Ta3+ 43. Kf2 Th3 44. Kg2
Tc3 45. Kf2 b3 46. Tg1! 
Kanonstærkt forsøg på modspil.
46... Sd3+? 
46... b2 47. Tg6+ Ke7 48. Txg7+

Tilskuerne kunne i ro og mag følge topbrætterne lige inden for hoveddøren. Foto: Jan Løfberg.

“Stor ros til Danmarks
største skakklub for, 
at man selv har løftet
kælderlokalerne op, 
så de nu føles som 

værende på 
“gadeniveau”.”
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Kf8 er åbenbart stærkt, men er ikke
kynisk nok: 49. Tg6 Tc1 50. Lf5 b1D
51. Lxb1 Txb1 52. Txd6 Se4+. Og
nej. Den gaffel ser man ikke altid på
afstand.
47. Ke3 Tc1 48. Txc1 Sxc1 49. Kd2

Sa2 50. Kd3 Kf5 51. Kc4+ Kxf4 52.
Kxb3 
Interessant slutspil. Springeren er

stadig totalt overlegen på trods af et
par unøjagtigheder. 
52... Sc1+ 53. Kc2 
53. Kc4 Se2 54. h4! holder balan-

cen og er nok eneste mulighed.
53... Se2

h-bonden falder. Men det særligt in-
teressante er, hvordan løberen på b1
har lidt lige siden slutspillets start
med afbytningen på g5. 
54. Kd3 Sg1 55. h4 Sf3 56. h5 Kg5

57. Ke3 Se5 58. Lc2 Sg4+ 59. Kf3
Sf6 60. Ld1 Sxh5 61. Opgivet. 0-1.

Førertrio

Allerede i 5. runde mistede Haubro
teten til trioen Kristiansen (slog
Brondt), Carstensen (der netop slog
Haubro) og Vesterli (slog Stojanov-
ski). I baghjulet havde Haubro fået
følgeskab af Hector, Vasli samt klub-
kammeraten Mikkel Manosri, der
havde vundet fire gange på stribe ef-
ter den indledende svipser.
Næstsidste runde bød på et spæn-

dende opgør mellem Kristiansen og
Carstensen. Op imod tidskontrollen
forsøgte Jacob at ofre bønder for
modspil, men Jens holdt tungen lige
i munden og hentede hele pointet. I
denne runde blev det samtidig klart,
at Hector efter remis mod Nicolai
Kvist Brondt ikke længere havde
chance for at vinde turneringen for

ottende gang i træk.
Derimod bragte Martin Haubro

sig tilbage i kampen om turnerings-
sejren, da han besejrede Mikkel Ma-
nosri: - Jeg har haft sort mod Mikkel
de 12 foregående gange. Nu fik jeg
endelig hvid, lød det fra Martin, der
nu alene på tredjepladsen havde 5
point.
Michael Vesterli, der startede med

remis i 1. runde mod Oliver Jakob-
cic (1833) sluttede sig til Jens Kristi-
ansen med 5½ efter sin femte gevinst
i træk:

Michael 
Vesterli 
kommenterer

Michael Vesterli 
Aref Vasli 
Dronningbondespil / D 01

1. d4 Sf6 2. Sc3 d5 3. Lg5 
Jeg havde inden turneringen plan-

lagt at spille denne opstilling så me-
get som muligt for at få noget erfa-
ring med den, uanset hvad jeg måtte
rende ind i. 
3... c6 4. f3 Sbd7 5. e4 dxe4 6.

fxe4 e5 7. Sf3 
Jeg havde valgt ikke at analysere

åbningen med computer inden. Det
er måske meget godt, for så havde jeg
nok ikke spillet det!
7... Ld6 
Et teoritræk fra Fantasy-varianten

i Caro-Kann, der strukturelt minder
meget om det. 
Men her har hvid udviklet dron-

ningfløjen i stedet for kongefløjen og
sætter sig meget hurtigt i d-linjen. 
I stedet giver 7... Db6! hvid pro-

blemer. 
8. Dd2 h6 9. Lh4 0-0 10. dxe5

Sxe5 
Det var nok nødvendigt at give lø-

berparret med 10... Lxe5. Nu får hvid
løst problemet med e5 og tid til at
sætte sit angreb op. 
11. 0-0-0 Sxf3 12. gxf3 Lc7 13.

Dg2 De7 14. Tg1 g6 15. Dd2 Kh7 16.
f4 Dc5 17. Ld3 

17... Sg4? 
Den skulle stå på h5. 
18. e5 
Her tænkte jeg nok for meget på

f6-feltet – og på at tvinge sort til at
svække sig yderligere med h5 – til at
kigge nærmere på de simplere alter-
nativer. 18. h3 vinder springeren,
men partitrækket er også godt.

18... La5 19. Tde1 Lxc3 20. bxc3
h5 
Jeg kunne ikke finde den korrekte

fortsættelse efter 21. f5 Sxe5, hvor
sort truer med at forsvare sig med
Sxd3 efterfulgt af Lf5, men der er
faktisk to: Efter 22. fxg6 fxg6 virker
både offeret 22. Le7! og 22. Txe5! der
efterlader begge tårne i slag. Sort kan
ikke forsvare både g6 og indtrængen
på 7. række. 
21. h3 Sh6 22. Tg5! 

Truer både h5 – f5 hvis sort sætter en
brik imellem for at forsvare – og e6 i
nogle varianter. 
22... Da3+ 23. Kd1 Lf5 
På 23... Lxh3 havde jeg planlagt

24. Teg1 Lg4+ 25. T1xg4 Sxg4 26.
Txh5+ Kg7 27. Tg5. Sort kan ikke
længere blokere for hvids angreb,
hvorimod hvids konge ikke har no-
gen problemer på den åbne linje. 
24. Lxf5 Sxf5 

25. Txf5 gxf5 26. Dd3 

Sort har ikke nogen god måde at
forsvare på. 
26... Tg8 27. Dxf5+ Tg6 28. Dxf7+

Tg7 29. Df5+ Kg8 30. Lf6 
Løberen kommer hjem og beskyt-

ter mod eventuelle skakker. 
30... Dxc3 31. e6 Df3+ 32. Kc1

Da3+ 33. Lb2 Db4 34. De5 De7 35.
f5 Tf8 36. f6, opgivet. 1-0.

Hvis man har lyst, kan man i DSUs
turneringssystem finde en lang
række partier ved at trykke på de blå
resultater. Ikke alle partier fra turne-
ringen er tilgængelige. Der kan dog
godt gemme sig nogle godbidder i
det ikke offentliggjorte materiale. Så-
ledes så jeg Niels Skou analysere no-
get meget interessant. Vi nøjes med
åbningstrækkene:

Niels Skou, Øbro (2079)
Kristian Bjørneboe, Helsingør
(1935)
Uregelmæssigt / A10

1. c4 g5!?
Dette træk er blevet spillet af

mange begyndere. På mesterplan var
det blandt andre den uortodokse en-
gelske IM Michael Basman, der med
succes forsøgte sig med trækket.
2. d4 Lg7!?
Et særdeles interessant bondeoffer.

Basman foretrak 2… h6. Skou tog
imod gaven:
3. Lxg5 c5!
- Jeg begyndte at fortryde, at jeg

tog bonden. Det er slet ikke så nemt
at spille imod, indrømmede Skou ef-
terfølgende.

Den svenske verdensstjerne Nils Grandelius (i midten) var blandt tilskuerne til Øbro Nytår. Her følger han analyserne af lands-
manden Jonny Hectors(tv.) remisparti mod Nicolai Kvist Brondt (med ryggen til). Foto: Jan Løfberg. 
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Skou vandt i sidste ende partiet, men
han fik noget at gruble over.

Tredelt sejr

I sidste runde spillede Haubro bon-
desnappervarianten i Trompowsky
imod Peter Erik Olsen, Seksløberen
(2241): 
1. d4 Sf6 2. Lg5 c5 3. d5 Se4

4. Lf4 Db6 5. Sd2 Dxb2 6. Sxe4
Db4+ 7. Dd2 Dxe4 8. f3 Db4 9. c3
Da5 10. e4 d6.
Sort har rykket med dronningen

seks gange for at vinde en bonde.
Hvid har kompensation for sin inve-
stering. Senere i partiet havde hvid
svært ved at trykke på sorts solide
opstilling, og da Olsen forsøgte at
indlede et angreb på kongefløjen, så
snuppede Haubro bonde nummer
to på den anden fløj – og så var det
helt forbi for hvid! Færdig med tur-
neringen og 6 point kunne Martin
bare sidde og håbe på, at partiet mel-
lem Vesterli og Kristiansen ikke fik
en vinder:

Michael Vesterli (2217)
Jens Kristiansen (2408)

En vanskelig stilling. Hvid skal for-
mentlig forsvare sig tålmodigt i stil
med 25. Dg2, hvorefter det er op til
Sort at finde et gennembrud. For
folk, der kender Jens’ spillestil, kan
de af bondestillingen formentlig
regne ud, at Jens har spillet Stone-
wall.
25. h4?

Taber.
25… gxh4 26. gxh4

En spændende stilling. Som Jørgen
Hvenekilde sikkert ville sige, “så kan
en blind mand med sin stok føle, at
der er noget”.
Jens finder et løberoffer, der sæt-

ter mat:
26… Lf3?
Der er mat efter 27. Dxf3 Dxh4+

28. Dh3 Tg2+ osv. Men hvid behø-
ver ikke at modtage offeret. Det
havde Jens nok regnet sig frem til, og
han havde sikkert også regnet sig
frem til, at han på hvids eneste træk,
kan vinde dronningen med stor for-
del.
I diagramstillingen var 26… Tg5!

dræbende. Hvid bliver nødt til at
lukke for rovdyret på d6 med 27. Se5,
men sort bytter bare med 27… Lxe5.
Herefter er Th5 afgørende.
27. Tg1 Tg2+ 28. Txg2 Txg2+ 29.

Dxg2 Lxg2 30. Kxg2 Lxc5 31. Sxc5
Dxh4
Sort kunne måske vente med at slå

denne bonde med Dh5, da hvid alli-
gevel ikke kan dække den med Th1
på grund af De2+.
Jens står naturligvis bedst, men

kan det vinde? Hvad er gevinstpla-
nen?
Efter 49 træk opgav Jens at slå hul

på Vesterlis fort. Remis.
Dermed sluttede Kristiansen, Ve-

sterli og Haubro lige på førsteplad-
sen med 6 point. I Øbro Nytår har
man tradition for at dele pengepræ-
mierne, så ingen løb alene med de

traditionelle 7.000 kroner, som vin-
deren får. 
En anden tradition er den efter-

følgende lynturnering. 18 spillere
havde ikke fået skak nok i løbet af de
fire dage. Nicolai Kvist Brondt var
bedst ud på nattetimerne og vandt
foran turneringens kompetente
dommer Søren Bech Hansen.

På falderebet

Jeg ser den 25-årige Martin Haubros
seneste meritter det sidste halve år
som et tegn på, at han er ved at finde
fornyet glæde ved skakbrættet. Efter
sidstepladsen i Manhems storme-
sterturnering i Göteborg i august,
hvor han fik 2 point af 9, som et fo-
reløbigt lavpunkt, så har der været
en del at glæde sig over. 
Umiddelbart før Øbro Nytår

vandt Martin Københavnsmester-
skabsfinalen overbevisende. Efter
Øbro Nytår viste han også gode tak-
ter i Xtracon Skakligaens tre januar-
runder, hvor det blev til gevinst over
Team Xtracons indiske GM Deep
Sengupta og i alt 2½ af 3. Martin er
oppe på et Elotal på 2436 pr. 1. fe-
bruar 2020. 
Hans højeste notering, selv om

han blev IM allerede i 2016.
Ligesom Martin Haubro er Mi-

chael Vesterli et produkt af BMS’s ta-
lentfabrik. Michael er et år yngre end
Martin og har vel altid stået i skyg-
gen af “storebror”. 
Men i Xtracon Skakligaen i januar

viste Michael, at de gode takter i
Øbro ikke var en enlig svale. Han
vandt begge partier mod tophol-
dene. 
Først blev stormester Boris Cha-

talbashev fra Team Xtracon Køge og
derefter stormester Carsten Høi,
Brønshøj, besejret. Vesterli er også på
sit højeste Elotal nogensinde på den
nyeste liste med 2273.
Jens Kristiansen har ikke samme

ungdom som de ovenstående. Ja, det
vil vel sige, at han har haft den. 
I det seneste nummer af Skakbla-

det fortalte Jens lidt om kvaliteten af

partierne, når man spiller to seriøse
partier på én dag: 
”Nå, måske er jeg i virkeligheden

meget god til at tackle sådanne si-
tuationer,” skrev han blandt andet.
Pointen var naturligvis, at selv om
Jens ikke var tilfreds med sit spil, så
scorede han godt. 
Øbro Nytår blev igen et bevis på,

at han scorer godt, selv om der spil-
les to runder om dagen. Den snart
68-årige stormester spiller i øjeblik-
ket med ungdommens optimisme
og vovemod. 
Han er stadig en fantastisk bereg-

ner. Det har mange store spillere
måttet sande, når de er gået ind i
kombinatoriske forviklinger mod
“Lange Jens”. 
Og i seniorturneringerne, hvor

mange “gamle” topspillere helst und-
går krævende beregninger, så er Jens’
spillestil den helt rigtige. Derfor im-
ponerende, at han kunne holde trit
med ungdommen i Øbro.

1-3. GM Jens Kristiansen, Bornholm, 

Martin Haubro, BMS (kvalificeret til KM-finalen 2020)  

Michael Vesterli 6.

4. GM Jonny Hector, Nordkalotten, 5½.

5-10. Aref Vasli, Brønshøj, 

FM Nicolai Kvidt Brondt, Skanderborg, 

FM Mikkel Manosri Jacobsen, BMS, 

FM Jens Albert Ramsdal, SK 1968, 

Niels Kristian Kragh, K41, og 

Michael R.W. Olsen, Nørrebro, 5.

11-17. IM Jacob Carstensen, Brønshøj, 

FM Martin Matthiesen, SK 1968, 

Peter Erik Olsen, Seksløberen, 

FM Sandi Stojanovski, Jetsmark, 

Richard Lilja, Skørping, 

Mogens Thuesen, Brønshøj, og 

Sune Kovshøj, Aalborg, alle 4½.

Slutstilling i Øbro Nytår 2019

Bogreception
I anledning af udgivelsen af

min bog

Hamann
Afholder jeg reception
Torsdag den 4. juni 2020 

kl. 16  

Sølyst, 
Den Kongelige Skydebane

Emiliekildevej 2
2930 Klampenborg

Med venlig hilsen 

Svend Hamann
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Af Esmat Guindy

“Es ist Zehn nach Neun. Guten
Morgen Schleswig Holstein.”

Det er den 25. december og jeg har
allerede kørt i nogle timer og er ved
at nærme mig målet: Hamborg luft-
havn, hvor mit fly til Moskva afgår
fra. På vej til min største skakople-
velse nogensinde: VM i hurtig- og
lynskak.
Ugerne forinden har været hekti-

ske – både for mig og den anden
danske deltager, Ellen Fredericia
Nilssen. 
Allerede tilbage i påsken vidste vi,

at vi gerne ville deltage, så glæden
var stor for mit vedkommende, da
jeg inden sidste runde af DM var sik-
ker på at blive kvindedanmarksme-
ster, en titel som kvalificerer til VM.
Omvendt var Ellen tilsvarende skuf-
fet, men med Arild Rimestads ind-
flydelse lykkedes det hende at få et af
de ti eftertragtede wildcards – altså
ikke lige med det samme, for midt i
november var der stadig intet offici-
elt fra FIDE om turneringen. 
Mon den overhovedet blev til no-

get?
Nogle uger senere kom hjemme-

siden op, men det vigtigste, visum-
met, kom sent i hus for os begge. For
Ellens vedkommende fordi hun var
i udlandet og spille skak det meste af
december, hvor hun jo havde brug
for sit pas. 
Men det havde konsulatet, der

skulle udstede hendes visum også.
For mit vedkommende, fordi vi-

suminvitation kom sent og det der-
udover tog noget tid, inden det gik
op for mig, at visum til Rusland kun
udstedes ved personligt fremmøde
på Ruslands konsulat, der ligger i
København og har begrænsede åb-
ningstider, som ikke er kompatible
med at passe et hverdagsjob i Jylland.

Dress code

På trods af den sene annoncering vi-
ser turneringen sig i det store og hele
at være godt arrangeret – der er styr
på næsten alt, men omvendt er der
også et krav til spillerne i form af en
formel dress code. Dvs. ingen sports-
sko, ingen jeans, ingen T-shirts (på
grund af årstiden er det ikke nød-
vendigt at indskærpe, at badebukser
og klip-klappere heller ikke er til-
ladt) og ingen nationaldragter, med
mindre det er aftalt i forvejen. Her-
rerne forventes at stille op i jakkesæt
og skjorte. Næsten alle overholder
dress coden, men lynspecialisten,
Daniil Dubov, synes at være fuld-
stændig ligeglad og flasher i stedet
sin nyindkøbte meget dyre mærke-
varetrøje. Hos kvinderne skiller
Humpy Koneru sig ud ved at spille i
nationaldragt, mens flere af kvin-
derne den første dag ser sig nødsaget
til at spille i en tyk frakke. Forklarin-
gen er, at en af de få ting, arrangø-
rerne ikke har fået styr på, er tempe-
raturen i spillelokalet, og i kvinder-
nes del er det bidende koldt. Det bli-
ver dog løst på andendagen.

Kongen trak først

“The round will start in three min-
utes. Please take your seats.” VM i
hurtigskak skydes i gang ved, at
Kong Salman, der er sponsor og læg-
ger navn til turneringen, udfører
hvids første træk i den stjernespæk-
kede åbne række, mens FIDE-præsi-
dent, Arkady Dvorkovich, gør tilsva-
rende i kvinderækken. Jeg har sort i
første runde, og på den anden side af
bordet sidder ingen ringere end Alisa
Galliamova! Da jeg som 15-årig del-
tog i min første udenlandske turne-
ring, kadet-VM for piger i Inns-
bruck, var Galliamova totalt domi-
nerende. Året efter blev hun junior-

verdensmester for piger i en alder af
16 år, og i 1997 vandt hun kvinder-
nes kandidatturnering. I 1999 spil-
lede hun VM-match mod Xie Jun,
som hun dog tabte. Alisa Gallia-
mova, en af stjernerne fra dengang –
en stor oplevelse at møde hende. Jeg
ender med at tabe partiet, dog efter
at have gjort behørig modstand. 
På trods af en kæmpe stilling går

anden runde ikke bedre. Alligevel går
jeg rundt og smiler. “Det vigtigste er
ikke at vinde, men at være med”, er
for mit vedkommende sjældent
sandt, men her rammer det plet. Det
er stort at gå rundt mellem alle stjer-
nerne, der venligt småsnakker med
hinanden mellem runderne, men
forvandles til glubske blodhunde,
det øjeblik runden går i gang. Ian
Nepomniachtchi, der kort tid forin-
den generøst skrev autografer til alle
sine små, russiske fans i garderobe-
køen, er tydeligt meget frustreret:
Han fik ikke bid i denne runde trods
en lovende stilling. Den unge junior-
spiller Volodar Murzin tackler et ne-
derlag ved at sætte sig til at græde –
for de bedste handler det bestemt
ikke om at være med.

Kampsport

Hos kvinderne bliver der heller ikke
givet ved dørene: GM Gunina og GM
Batsiashvili spiller slutspil: Konge og
tårn mod konge og løber. Her skal
man gå i det modsatte hjørne af lø-
berens farve for at holde remis. Bat-
siashvili demonstrerer, at hun kan
teknikken. Alligevel spilles der videre,
og de får samme stilling flere gange,
men åbenbart ikke tre, for da Batsi-
ashvili kræver trækgentagelse, er den
der ikke, og Gunina får ekstra tid på
uret. Gunina er på intet tidspunkt tæt
på at tilbyde remis, og først uendelig-
heder senere, sådan føles det i hvert

Umiddelbart før nytår blev verdensmesterskaberne i hurtig- og lynskak afviklet i 
Rusland. De seneste år har det været så som så med dansk deltagelse, 

men i år deltog både Esmat Guindy og Ellen Fredericia Nilssen. 
Her er deres beretning om den store begivenhed.VM

i hurtig- og lynskak
VM

i hurtig- og lynskak

Esmat Guindy og Ellen Fredericia 
Nilssen i Moskva.
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Hov, var det et tårn i slag?
Af Ellen Fredericia Nilssen

Efter hurtigskak var det tid til det,
jeg havde set allermest frem til –

lynskak! Det viste sig dog hurtigt, at
det måske ikke skulle være der, jeg
skulle have haft de største håb. På
forhånd vidste jeg godt, at det nok
enten ville gå under eller over for-
ventning. Derfor tænkte jeg, at det
var vigtigt at få en god start, så hu-
møret kunne være godt til de næste
runder. Det var dog som om, at run-
delægningen var imod mig. Efter
første parti var selvtilliden ikke helt
nede, da jeg godt nok tabte til tyske
IM Elisabeth Pähtz, men det var på
ingen måde en ensidig kamp. 
Næste runde blev modstanden

dog ikke nemmere, da jeg kom op

mod GM Harika Dronavalli fra In-
dien – igen et parti som kun min
modstander kunne være glad for re-
sultatet af. Med 0/2 tænkte jeg, at det
nu var tid til at få skovlen under en
lavere-ratet men nej. Jeg blev serve-
ret endnu en GM, og denne gang
Elina Danielian, der i 2019 som stor
underdog vandt kvindernes Speed
Chess Championship på chess.com.
Heller ikke efter dette parti var jeg på
tavlen, men heldigvis risikerede jeg
heller ikke at møde en stormester i
runden efter. 
Dog skete der noget i 4. runde,

som ville blive et tema i en stor del
af turneringen. Min modstander og
jeg spillede et intenst parti, hvor jeg
kom til at presse lidt for hårdt for at
vinde, og i tidnøden kunne min
modstander vinde mit tårn ved at
give en skak og slå tårnet bagefter,

men det så hun ikke og satte i stedet
sin dronning i slag. Sådan! Endelig
fik jeg et point, men jeg glemte også
at fortælle mig selv, at man ikke skal
sætte sine tårne i slag. I resten af tur-
neringen satte jeg mange – læs rig-
tig, rigtig mange – brikker i slag,
men klart størstedelen af brikkerne
var altså tårne. Ikke bare en enkelt
bonde her eller der, men hele tårne
stod i slag – nogle gange i flere træk
i streg – i mange af mine partier. Ja,
i et af partierne satte jeg endda også
en dronning i slag. Min modstander
truede min dronning, og det valgte
min hjerne at ignorere. Det er svært
at forklare, hvor frustrerende det var
at sætte brikker i slag i næsten hvert
parti. Det gjorde det heller ikke
bedre, at vi spillede et nyt parti hver
halve time, så der var ikke meget tid
til at puste ud og få følelserne på

fald for tilskuerskaren, da Batsiashvili
berettiget påberåber sig 50-træksreg-
len, indstilles kamphandlingerne. På
grund af kampgejsten både i hurtig-
skak og lynskak bliver flere af run-
derne forsinket.
Ellen Fredericia kommer bedre fra

start men taber i 4. runde til iranske
WGM Pourkashiyan. Der er næsten
dobbelt så mange deltagere i åben
række som i kvinderækken, men
Iran er kun repræsenteret med kvin-
delige deltagere. Dette skyldes, at der
i modsætningen til åben række ikke
er israelere med i kvinderækken, og
det iranske skakforbund har åben-
bart skærpet forbuddet fra, at iran-
ske spillerne ikke må møde israelske
spillere og skal lade sig tabe uden
kamp til dem, til at de slet ikke må
deltage i turneringer, hvor de kan
komme til at møde israelske spillere.
For det 16-årige iranske supertalent
Alireza Firouzja betyder det, at han
må spille under FIDE-flag, og at han
ikke kan vende tilbage til det iranske
skakforbund igen, men skal finde sig
et nyt land at spille for. Det bliver
dog næppe noget problem, da
mange skaknationer formentlig står
med åbne arme – hvem tager ikke
gerne imod et måske verdensmester-
potentiale?
For mig kører det bedre med de

sorte brikker end de hvide, og der
kommer også nogle point ind på
kontoen blandt andet efter et par
vellykkede franskmænd – her fra
næstsidste runde mod tyske WGM
Heinemann:

Josefine Heinemann (2318)
Esmat Guindy (2120)
Fransk / C06

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. e5
Sfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Sc6 7. Se2 cxd4
8.cxd4 f6 9. exf6 Sxf6 10. Sf3 Ld6
11. 0-0 0-0 12. Lf4 Sh5 
En bivariant, som jeg ind imellem

spiller. Hovedvarianten er 12... Lxf4
13. Sxf4 og her er det mest alminde-
lige så 13… Se4. Ideen med tekst-
trækket er at få en brik – oftest en
springer ind på f4, så man kan lege
med mulighederne Sxg2 og Sh3
gerne i kombination med at have
gennemført e5. Fordelen ved 12…
Sh5 er desuden, at det ikke er så
kendt. Ved OL i Batumi i 2016
tænkte min modstander i 50 minut-
ter! Det gjorde Heinemann ikke.
Hun slog øjeblikkeligt på d6:
13. Lxd6 Dxd6 14. Sg5 g6 15. Sc3 
Giftigt. Det truer 16. Sxh7 Kxh7?

17. Dxh5+! og mat. Heldigvis kan
det pareres med stillingens mest na-
turlige træk: 
15... Sf4 16. Lb1? 
Der er ikke noget angreb mod den

sorte konge, så det er ikke vigtigt at
beholde løberen. Med springeren på
f3 i stedet for g5 ville hvid have kun-
net spillet Lb5 for at slå på c6. Ideen
er at kontrollere e5, så sort ender
med den svage, franske løber. Faktisk
bliver hvids stilling ofte så stærk, at
sort tit vælger at spille a6, og på
denne måde paradoksalt nok får sat
sin sidste bonde på løberens farve. 
16... e5 
Det simpleste. Men 16… Db5 vin-

der en bonde. 
17. dxe5 Dxe5 18. Sf3 Dh5

19. Sd4?? 
Det eneste træk, der holder sam-

men på stillingen, er 19. Se1. Men ef-
ter 19… Dxd1 20. Sxd1 ligner det
unægteligt en falliterklæring: Alle
hvids officerer står på første række,

og bønderne er ingen vegne kommet.
19... Sxd4 20. Dxd4 Dg4! 
Nu skal både mat og dronning

dækkes. 
21. Le4 dxe4 22. Dxe4 Sh3+ 23.

Kh1 Sxf2+ 24. Txf2 Txf2 25. Dd5+
Le6 26. Dxb7 Taf8 27. Kg1 Lc4 28.
h3 Dg3 29. Opgivet. 0-1.

En dejlig gevinst og til og med hur-
tig, hvilket betyder, at jeg undtagel-
sesvis får tid til at gå rundt og se på
de partier, der er i gang. Overturne-
ringslederen har egentlig indskær-
pet, at man skal forlade spilleområ-
det, når man er færdig med sit parti,
men turneringslederne håndhæver
det ikke, så de, der har lyst, bliver i
området. Og det har de fleste. Åben
række og kvinderækken har hver en
scene, hvor de fire toppartier spilles
på, og især åben rækkes scene er
massivt dækket op af pressen. NRK
er til at få øje på, med den karakteri-
stiske blå mikrofon – de sender live
under hele VM, Magnus er jo med.
Mellem runderne taler speakeren
også selv i mikrofonen. Norsk er et
sprog med høj intonation, så det ly-
der, som om han hele tiden er begej-
stret. Det er han nok også, for Mag-
nus kom, så og sejrede. 
Ellen og jeg klarer os lidt mere be-

skedent. Vi ender på henholdsvis 3½
og 5½/12.

Esmat Guindy 
kommenterer

VM I HURTIGSKAK

ÅBEN RÆKKE, 15 RUNDER
1. Magnus Carlsen, Norge, 11½.
2. Alireza Firouzja, FIDE, 10½.
3. Hikaru Nakamura, USA, 10½.
4. Vladislav Artemiev, Rusland,
10½.

5. Levon Aronian, Armenien, 10.

KVINDERÆKKE, 12 RUNDER
1. Humpy Koneru, Indien, 9.
2. Lei Tingjie, Kina, 9.
3. Ekaterina Atalik, Tyrkiet, 9.
4. Olga Girya, Rusland, 8½.
5. Zhongyi Tan, Kina, 8½.

Den russiske verdensmester i lynskak, Kateryna Lagno, er flankeret af Anna Muzychuk fra Ukraine (tv.) og Zhongyi Tan, Kina. 
Foto: Lennart Ootes.
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plads efter et parti. Jeg endte lynde-
len af VM med 6½/17, hvilket var
meget svært ikke at være skuffet
over, da jeg til sådan en stor turne-
ring som VM selvfølgelig gerne vil
klare mig godt. 
Også Esmat var skuffet, da det for

hende desværre ikke blev til mere
end 1½/17. 
Vi har dog aftalt, at det til næste år

kommer til at gå meget bedre. Nu
har vi jo prøvet det og fået en for-
nemmelse for det, så det kan kun
blive nemmere og bedre herfra.

Hvordan gør han det?

Der er ingen tvivl om, at skak uanset
tidskontrollen er et umuligt spil at
mestre, men alligevel er der nogle
mennesker i verden, der formår at
komme uhyggeligt tæt på. Et af de
mennesker, der igennem tiden er
kommet ufatteligt tæt på, er ver-
densmesteren siden 2013, Magnus
Carlsen. Der er ikke mange, der ikke
kan sige, hvem han er, og der er
endnu færre, der slet ikke har hørt
hans navn før. Mens vi dødelige sta-
dig kæmper hårdt – selv med over én

time på uret – for at spille skak, der
ikke nødvendigvis er, men i det
mindste ser godt ud, excellerer Carl-
sen med nærmest guddommelig
skak i alle tre tidskontroller. Det kan
faktisk være svært rigtigt at forstå,
hvordan han selv med ingen tid på
uret, kan formå at spille skak, der
næsten kun kan kritiseres, hvis man
sidder hjemme i sofaen med
Stockfish kørende på computeren.
Han formår at få det til at se let ud
at slå stormestre på 2600 – noget vi
andre kun kan drømme om. I føl-

gende parti demonstrerer Carlsen
lige netop dette mod den polske
2600-stormester Bartosz Socko. 

Magnus Carlsen (2865)
Bartosz Socko (2615)
Dronningindisk / E16

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7
5. Lg2 c5 6. d5 exd5 7. cxd5 
I modsætning til hovedvarianten,

der er spillet over 1.000 gange, er
denne sidevariant kun spillet lidt
over 100 gange. Til gengæld har hvid
en massiv score med hele 71,8%!
Hovedvarianten er 7. Sh4.
7... Lxd5 8. Sc3 
Det må antages, at Carlsen har

kigget på denne stilling før, da han
meget selvsikkert med stort set uden
brug af nogen tid ofrede bonden på
den måde. Alligevel brugte han over
ét minut på dette træk, der ser mere
end naturligt ud. Han får udviklet en
officer og samtidig truer han sorts
løber, der må flytte igen. Så var offe-
ret intuitivt, eller brugte han minut-
tet på at huske sin forberedelse?
8... Lxf3 
Der er dog ingen tvivl, om at

Socko kendte denne stilling. Indtil
videre havde han kun opsparet tid på
uret, og en sjov sidenote er, at ud af
de lidt over 100 partier spillet i
denne variant, så er et af dem spillet
af hans kone GM Monika Socko, der
også er fra Polen. Hun var også sort
i partiet fra 2013, hvor hun tabte til
stærke GM Gabriel Sargissian fra Ar-
menien. 
Monika valgte i modsætning til

Bartosz det mest spillede 8... Lc6. Et
andet træk er 8... Lb7 I begge tilfælde
tager hvid kontrol over d5-feltet med
e4.
9. Lxf3 Sc6 10. Lf4 Le7 11. 0–0 0–

0 12. e3 Se8
Med dette træk har vi for første

gang en ny stilling. 12... h6 var træk-
ket, der blev spillet i partiet mellem

to GMere Yilmaz – Rasulov fra det
tyrkiske mesterskab i juli. I dette
parti var hvid heldig at redde en re-
mis efter nok lidt for kreativt at have
ofret en officer for et angreb, der ikke
virkede som planlagt.

13. h4 h6 14. h5? 
Med dette træk mister hvid kon-

trol over g5-feltet og samtidig får
sort en smule ekstra tid til at konso-
lidere sin ekstra bonde. Sort har to
gode muligheder her, men …
14... Sc7? 
Sort giver initiativet tilbage til

hvid. Sockos omgruppering af sprin-
geren tager for lang tid, hvor Carlsen
får lov til at udvikle sine brikker til
aktive felter. 
14... Lg5: Når sort bytter løberen

på f4, slår hvid tilbage med g-bon-
den for stadig at have kontrol over
d4-feltet med e-bonden, men der er
både fordele og ulemper ved dette.
På den ene side kan sort nemmere få
koordineret sine brikker og få mere
plads ved at bytte løberen. En god
tommelfingerregel er nemlig, at det
er godt at bytte brikker, hvis man
ikke har særlig meget terræn. Dog
gør det det nemmere for hvid at
starte et angreb på sorts konge, når
g-linjen bliver åbnet, og samtidig
svækker det ikke hvids konge rigtigt,
da sort ikke kan angribe den.
14... Lf6: Planen med dette træk er

at slå springeren på c3 for at få bedre
kontrol over det centrale d5-felt. Slår
sort ikke springeren, kan den ende
med at blive meget stærk inde i cen-

trum. I centrum hjælper springeren
nemlig ikke kun med at give hvid
terræn og begrænse sorts brikker,
men den kan også hjælpe med at
starte et angreb på den sorte konge,
som også var et tema i det nævnte
parti Yilmaz – Rasulov.
15. Da4 Se6 16. Tad1 Tc8 17. Sd5 
Carlsen kan vinde sin ofrede

bonde tilbage med 17. Lxc6 Txc6 18.
Dxa7. Hvid har en behagelig fordel
her, da hans brikker koordinerer me-
get bedre med hinanden, end sorts
brikker gør. Dog valgte Carlsen ikke
at spille det. Han ville hellere holde
presset i stillingen for at se, om han
ikke kunne få sin modstander til at
lave en fejl.
17... Sxf4 18. gxf4 Te8 19. Kg2 Lf8

20. Tg1 
Carlsen spiller praktisk skak, hans

plan er ikke svær at se. Han vil an-
gribe sorts konge, og efter dette træk
knækker Socko.
20... Se7?? 
Det tog ikke Carlsen lang tid at

finde gevinsten i denne stilling!

21. Sf6+! gxf6 22. Txd7 b5 23. Dxa7
Ta8 24. Txd8, opgivet. 1-0.

We will be back!

Måske var resultaterne ikke med os
denne gang, men at være med til et
så prestigefyldt event som VM med
alle de store stjerner var intet andet
end en uforglemmelig oplevelse.
Ikke alene gav det et lille indblik i,
hvad der skal arbejdes med der-

I omkampen i lynskak mellem Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura var der to væsentlige ting på spil: En VM-pokal og en 
førstepræmie på næsten en halv million kroner. Nordmanden viste sig igen stærkere end amerikaneren, der altid har haft det
svært mod Carlsen. Foto: Lennart Ootes.

Ellen Fredericia Nilssen 
kommenterer
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hjemme, men det gav også et kæmpe
indblik i, hvad det egentlig vil sige at
spille under enormt pres. 

Esmat og jeg har begge repræsen-
teret Danmark ved flere store turne-
ring, men at spille en verdensdækket
turnering, hvor ikke kun alle venner
og bekendte følger med hjemmefra,
men der dårligt er noget tid til at
tænke over sine træk, det er en smule
sværere end, hvad jeg i hvert fald lige
har prøvet før. 
Det gav virkelig en ekstra form for

respekt for de professionelle spillere.
At VM blev afholdt lige præcis i
Moskva, var dog også heldigt, da det
gav os muligheden for at se og op-
leve byen, som vi håber at komme
tilbage til i august, da OL bliver af-
holdt der. 
Esmat fik set en smule mere af

byen, end jeg gjorde, da jeg priorite-
rede at sove en smule længere, men
fra hvad jeg så, ville jeg elske at
komme tilbage, og jeg er sikker på, at
Esmat har det på samme måde. Tak
til alle, der har fulgt med i skakken
og vores opdateringer på både Face-
book og skak.dk! 

Nye randbonde-eksempler

Som stormester Peter Heine Nielsen
i dette nummer af Skakbladet har
vist så glimrende, så er spillet med
randbønderne kommet i fokus. Ver-
densmesteren har været en af de før-
ste til at adoptere angrebskonceptet
med randbønderne. Her er et par
nye eksempler fra hurtig- og lyn-
skakmesterskaberne i Moskva.

Levon Aronian (2775)
Magnus Carlsen (2872)
Hurtig-VM Moskva 2019
Tarrasch’ Forsvar / D33

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 c5
5. cxd5 exd5!? 
Generelt kendt for at være en for-

kert trækfølge, men verdensmeste-
ren har på det seneste spillet det fire
gange i hurtig- og lynpartier, så han

er nok ikke helt enig. “Gendrivelsen”
menes at være 6. Lg5, men mod Vi-
dit og Wojtaszek scorede Magnus 1½
af 2, selv om han i begge tilfælde stod
noget dårligere efter åbningen.  Aro-
nian vælger – ligesom sin landsmand
og sekundant Melkumyan – at gå
ind i standardvarianterne i Tarrasch.
6. g3 Sc6 7. Lg2 cxd4!? 
Kasparov – og derefter alle andre

efter ham – plejede at spille 7… Le7,
men for nylig har Dubov bragt for-
nyet opmærksomhed om denne
sjældne variant i en række partier.
8. Sxd4 Lc5 9. Sxc6 
9. Sb3 er også en mulighed, og ef-

ter 9... Lb6 kan hvid vinde en bonde
på flere forskellige måder, men i
praksis får sort udmærket kompen-
sation. 
Trods dette spillede Magnus selv

sådan mod netop Dubov på sidste-
dagen i lynskakken, hvor det lykke-
des ham at tæmme det sorte initia-
tiv og vinde partiet.
9... bxc6 10. 0-0 0-0 11. Dc2 Lb6

12. Sa4 Ld7 13. b3!? 
Melkumyan slog på b6 og fulgte

op med b4, men Levon har et andet
koncept i tankerne, og han nøjes
med at spille logiske og fornuftige
træk.
13... Te8 14. Lb2 

Det er nemt at beskrive denne stil-
ling som værende behagelig for hvid.
Løberne er fianchetterede, springe-
ren er godt placeret med dominans
over for den sorte løber samt kontrol
over c5. 

Sort har hængebønder, og skulle
han for eksempel gøre sig klar til …
Tc8 og … c5, vil det blive besvaret
med Lxf6 fulgt af Lxd5. Altså en be-
hagelig stilling for hvid og uden de-
cideret modspil for sort? Well, i dag
ved vi bedre:
14... h5! 15. h4!? 
Aronian træffer foranstaltninger,

så den sorte bonde ikke kommer til
h3. 15. Tfd1 h4 16. Sxb6 axb6 17.
Td4 h3 18. Lf3 ville have været en
anden interessant variant, hvor com-
puteren foreslår 18... c5!? 19. Txd5
Sxd5 20. Lxd5 Dg5!? 21. Lxa8 Txa8
som den optimale variant, hvor sort
har kompensation for bonden.
15... Se4 16. e3 Tc8 17. Sxb6 axb6

18. Dd1! 
Ud fra hvids perspektiv har han

fikseret sorts svage bonde, og han
angriber den ikke! Da 18... g6 er ude-
lukket på grund af a1-h8-dia -
gonalen, så skal sort for at berettige
sit spil finde på taktiske løsninger.
Computerne anbefaler 18... Lg4 19.
f3 Sxg3 20. fxg4 Dxh4 21. Df3 f5 som
fører til interessante muligheder,
men Magnus har en anden idé:
18... Lf5!? 19. Dxh5 Dd7 
Ulf Andersson jokede engang

med, at hvis du havde en isoleret
bonde og satte den i slag, så var den
gode nyhed, at du ikke længere
havde nogen svagheder! Men hvis du
sætter en af dine hængende bønder i
slag, så er det rigtig skidt. Måske er
der en lignende logik ved at angribe
med randbønderne, for taber du én
af dem, så er det jo netop kun en
randbonde! 
Hvid har en fuldfed bonde i over-

skud, men springeren på e4 er do-
minerende, og efter h4 er hvids
bonde på g3 blevet svækket, så der-
for er f3 ikke en reel mulighed.
20. Dd1 
20. Lxe4 fører til en interessant

stilling efter 20... dxe4!? 21. Dg5 f6!
22. Lxf6 Lg4! Hvid har nu to ekstra-
bønder, men de hvide felter omkring
kongen er permanent svækkede, og
løberen på g4 angriber d1, hvilket
betyder, at hvid aldrig får adgang til

d-linjen. 
Computeren vurderer stillingen

som minimalt bedre for hvid, men i
praksis er den sorte stilling nemmest
at spille.
20... c5 21. Te1 Tcd8?! 
Lidt for fornuftigt! 21... Tc6! var

stærkere. I hulemands-stil kan tårnet
svinges over på g6 eller endda h6 an-
gribende den hvide struktur. Com-
puteren mener, at sort allerede står
bedst!
22. Tc1 Lh3 23. Df3 f6 24. Lxh3

Dxh3 25. Tcd1 b5!? 
At sidde og vente var også ud-

mærket, men som altid har Magnus
større ambition end blot plukke
pointet. 
26. Dg2 De6 27. f3 Sd6 28. g4 d4

29. Dd2 
Til at starte med mente maski-

nerne, at Aronian kiksede 29. Dc2
med stor fordel, men derefter mode-
rerede de deres vurderinger og
mente, at sort har en pæn kompen-
sation efter 29... Dd5 30. Kg2 f5! 31.
g5 f4! 32. e4 De5, hvor sorts udsigter
ikke synes dårligere end hvids.
29... Dd5 30. exd4 c4 

31. La3? 
En ejendommelig bommert. For-

mentlig troede Aronian, at f3-bon-
den var urørlig – da Lxd6 så ville
vinde en officer – og i forvirringen
glemte han måske, at sort kan bytte
på e1 og så først herefter slå tilbage
på d6.
31. Kf2! var et bedre træk og fører

meget sandsynligt til remis.

31… Dxf3 32. Dg2 Txe1+ 33. Txe1
Dc3! 34. Td1 b4 35. Lb2 
Et oplagt træk, men efter 35. Lc1,

som dækker e3, kan der stadig
fightes. 
35... De3+ 36. Df2 Dh3 37. Dg2

De3+ 38. Df2 De4 39. Dg2 c3 40. Lc1
c2! 41. Tf1 Dxd4+ 42. Kh2 De5+ 43.
Kg1 Dc5+ 44. Kh2 Sf7 
Teknisk set er stillingen materielt

lige, men c2-bonden er så stor en
trumf, at sort bare vinder.
45. g5 De5+ 46. Kh1 Td1 47. g6

Sd8 48. Df3 Txf1+ 49. Dxf1 De4+
50. Dg2 Dxh4+ 51. Kg1 Dd4+ 52.
Kh2 Dd1? 

53. De4! 
Online-tilskuerne fik sig en over-

raskelse her. Magnus havde +5, men
efter teksttrækket var computernes
vurdering pludselig 0.00! Hvid truer
mat på e8, og retræte med dronnin-
gen koster c2-bonden, så Magnus’
eneste chance er at bringe kongen i
spil:
53... Kf8 54. Dxb4+ Ke8 55.

Db5+?! 
Der er i og for sig ikke noget galt

med trækket, men det komplicerer
unødigt.  55. Da4+ Ke7 56. La3+ Ke6
57. De4+!  fører til evig skak.
55... Ke7 56. Dc5+? Ke6 57. Dc8+

Ke5 58. Lb2+? Ke4
Det er pludselig blevet svært, men

59. a4! ville måske holde. 
Partiet sluttede brutalt for Aro-

nian:
59. Db7+?? Sxb7! 60. Opgivet. 
0-1.

VM I LYNSKAK

ÅBEN RÆKKE, 21 RUNDER
1. Magnus Carlsen, Norge, 16½.
2. Hikaru Nakamura, USA, 16½.
3. Vladimir Kramnik, 
Rusland, 15.

4. Alexander Grischuk, 
Rusland, 14.

5. Maxime Vachier-Lagrave,
Frankrig, 14.

Omkamp: Carlsen – Nakamura
1½-½.

KVINDERÆKKE, 17 RUNDER
1. Kateryna Lagno, Rusland, 13.
2. Anna Muzychuk, 
Ukraine, 12½.

3. Zhongyi Tan, Kina, 12.
4. Valentina Gunina, 
Rusland, 12.

5. Alexandra Kosteniuk, 
Rusland, 11½

Magnus Carlsen med endnu en 
VM-pokal. Foto: Maria Emilienova.

Peter Heine Nielsen 
kommenterer
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Magnus Carlsen (2872)
Vladislav Artemiev (2731) 
Lynskak-VM Moskva 2019
Grünfeld-indisk / D87

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4
c5 8. Se2 Sc6 9. Le3 0-0 10. h4!? 

En sjov idé som Magnus også spil-
lede i GCT-semifinalen mod

Maxime Vachier-Lagrave, ligesom
han gjorde det på sidstedagen i lyn-
skak mod Ian Nepomniachtchi. 
10... Da5 
MVL slog først på d4, så … Da5

var med skak, men efter 12. Kf1 Ld7
13. h5 havde Magnus en ganske lo-
vende stilling, selv om partiet endte
remis.
11. 0-0! 
Efter standardtrækkne 10. 0-0 b6

spillede Dubov 11. h4!? mod Svidler
i Hamburg Grand Prix. Og her har
Magnus en lignende stilling, hvor
sort har spillet … Da5 i stedet for …
b6. 
Grundlæggende har hvid “faket”

et angreb i h-linjen, som har fået sort
til at vende tilbage til standardtræk,
hvilket har krævet en indrømmelse. I
hvert fald kan man se … Da5 som en
sådan. I partiet er det i hvert fald. 
11... Ld7 
Ian spillede 11... Td8, men efter

12. Db3! e6 13. d5 havde Magnus
den bedste stilling.
12. Tb1 Dc7 
Havde bonden stået på h2, havde

det været en kendt teoretisk stilling,
hvor sort så ville have spillet … Dc7
i ét træk. Selvfølgelig udnytter Mag-
nus det ekstra tempo effektfuldt:
13. h5! cxd4 14. cxd4 Tad8 15. h6!

Lh8 16. Dc1 

Det er bemærkelsesværdigt, at
computerne mener, at hvid bare vin-
der denne stilling. 
Det tager måske nogle træk, men

hvids angreb er ikke længere til at
stoppe. 
16... Tc8 17. Dd2 Sa5 
17... Sxd4 synes taktisk muligt,

men der er en smuk gendrivelse. 
Efter 18. Lxd4 Lxd4 spiller hvid

19. Tfc1! (19. Dd4 e5!) 19... Lc5 20.
Dc3 e5 og nu vinder 21. Txb7!, da
sort bliver mat efter 21... Dxb7 22.
Dxe5. 
18. Ld3 b6 19. Tbc1 Db7 20. Lg5

Tfe8 21. Txc8 Dxc8 22. Tc1 Db7 23.
d5 Le5 24. Lf4 Db8 25. Lxe5 Dxe5
26. f4 Dh5 

Artemiev øjner endelig en chance
for at slippe for den generende
bonde på h6, men får straks et hug
på den anden fløj:
27. Tc7! Lg4 28. Lb5 Tf8 29. Txe7

Dxh6 30. d6 Dh4 31. Sd4 Td8 32. e5
Dg3 33. Df2! 
Dronningafbytning er kun til

hvids fordel. Nu er fribønderne ikke
til at stoppe.
33... Dc3 34. f5 gxf5 35. Sxf5

Lxf5 36. Dxf5 Dd4+ 37. Df2 Dd5 38.
d7 Dd1+ 39. Lf1, opgivet. 1-0.

Når skak er brutalt: Aronian ærgrer sig, og Carlsen kan rejse sig efter en ny sejr. Foto: Maria Emilienova.

Vladislav Artemiev er et af de nye russiske navne, som er ved at etablere sig i verdenstoppen. Mod verdensmesteren blev han kørt
helt i bund af den frække h-bonde. Foto: Lennart Ootes.
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Steinitz, Lasker og 
positionsspillets fødsel

Som de fleste skakspillere sikkert
ved, krediteres den første ver-

densmester, Wilhelm Steinitz, som
positionsspillets fader. Det er dog
ikke alle, der er enige i dette. Den
første korrespondanceverdensme-
ster, australske Cecil Purdy, skrev i
1978 en artikel med titlen “The
Great Steinitz Hoax”, hvor han an-
førte, at det efter hans mening i ste-
det var den anden verdensmester,
Emanuel Lasker, der i virkeligheden
var manden bag Steinitz’ teori. 
Hvorfor skulle Lasker give Steinitz

æren? 
Purdys hypotese er, at Lasker

havde dårlig samvittighed over at
have taget VM-titlen fra Steinitz, og
det er en kendsgerning, at Steintz le-
vede sine sidste år under kummer-
lige kår, både helbredsmæssigt og
økonomisk. Han døde i 1900, og La-
sker var sig meget bevidst om, at
skakmestre ikke fik den anerken-
delse de fortjente. En kendt sætning
fra Laskers Manual of Chess lyder
(løst oversat): “Verden ville have haft
gavn af at give Steinitz en chance.
Han var en tænker, værdig til en
plads på et universitet. En spiller,
som verden fejlbedømte; hans intel-
lektuelle temperament gjorde dette
umuligt, og han blev besejret af en

spiller, og i sidste ende døde han un-
dervurderet af skakverdenen. Og jeg,
som besejrede ham, må nu sørge for,
at hans teorier får deres retsmæssige
plads i skakhistorien.”
Hvorom alting er, har Lasker stor

betydning for udviklingen af det tid-
lige positionsspil, uanset om man
køber Purdys hypotese eller ej. Hvor
Steinitz fokuserede meget på skak -
lige elementer som bondestilling, lø-
berpar og terræn, havde Lasker en
mere filosofisk tilgang til (skak)po-
sitionsspil. I 1907 udgav han – si-
multant på engelsk med titlen
Struggle og på tysk under titlen
Kampf – en lille bog, som ikke var en
egentlig skakbog.

Laskers tese var, at livet er en evig
kamp, og at man kan klare sig bedre
i livet ved at forstå nogle grundlæg-
gende “spilleregler”. Mange af de ek-
sempler Lasker diskuterer, er
utvivlsomt taget fra skak, og skak-

spillere kan få megen nytte af at læse
Laskers bog. Til Laskers store skuf-
felse blev hverken denne bog eller
hans andre filosofiske værker en suc-
ces, selvom kendte navne som blandt
andre Laskers ven Albert Einstein
sagde rosende ord om dem. Et af
problemerne var uden tvivl, at han
var mere kendt som “Skakverdens-
mesteren Lasker” og ikke som Lasker
selv ønskede “Filosoffen Lasker”. 100
år senere endte den daværende ver-
densmester, Garry Kasparov, med et
lignende problem, da han gik på
pension fra skakken og gik ind i po-
litik.
I 1925 udgav Lasker så sin kendte

Manual (på tysk). Denne Manual er
faktisk nærmere seks bøger i een:
Elementerne; Åbningsteori; Kombi-
nationer; Positionsspil; Æstetik i
skak og Eksempler og Modeller. For
vores formål er det især “bog 4” om
positionsspil, der er relevant.

Lad os vende tilbage til Purdys
oprindelige spørgsmål om Laskers
betydning for Steinitz’ teori. En af de
ting, der gjorde Purdy mistænksom,
var det afsnit i Laskers bog, der kri-
tiserede teorien og udvidede den
med flere væsentlige pointer. Lad os
diskutere to af disse. Teorien fokuse-
rer på at samle små fordele, og når
man har opnået en fordel, skal man
anvende den. Ellers forsvinder for-
delen. Men hvad gør man, hvis man

SSttoorrmmeesstteerr  LLaarrss  BBoo  HHaannsseenn  iinnddlleeddeerr  eenn  nnyy  
tteemmaattiisskk  sseerriiee  ffoorr  SSkkaakkbbllaaddeettss  llææsseerree SKAKHISTORISKE

GENNEMBRUD
ved 

Lars Bo Hansen

”Hvor Steinitz fokuserede
meget på skaklige elementer
som bondestilling, løberpar
og terræn, havde Lasker en
mere filosofisk tilgang til
(skak)positionsspil.”
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ikke har en fordel, altså hvis stillin-
gen er i balance? Her kommer Lasker
på banen og  forklarer vigtigheden af
koordination mellem brikkerne – La-
sker kalder det samarbejde. Den
anden væsentlige og relevante tilfø-
jelse er Laskers Principle of Justice.
Dette princip siger, at hvis man søger
at opnå en fordel, f.eks. ved at straffe
en fejl af modstanderen, skal denne
fordel være retfærdig i forhold til fej-
len, hverken mere eller mindre. En
stor fejl – f.eks. en overset kombina-
tion, der taber en brik – kan straffes
hårdt, en mindre positionel fejl -
f.eks. at acceptere en svag bonde –
retfærdiggør kun en mindre fordel. 
Det er på grund af sådanne udvi-

delser af Steinitz’ – eller Laskers
egen(!) – teori, at jeg er tilhænger af
at lade dem deles om titlen som po-
sitionsspillets oprindelige fædre og
kalde det for “Stenitz-Lasker teorien”
for positionsspil.

Opgaver

Selvfølgelig har positionsspillet ud-
viklet sig markant siden Steinitz-La-
sker første gang omtalte det, og
spillere som Rubinstein, Capablanca,
Réti, Nimzowitsch tog det til sig og
begyndte at vinde partier og turne-
ringer med denne stil. I denne sek-
tion ser vi nærmere på, hvordan et
bestemt tema indenfor positionsspil
har udviklet sig: Spillet med bøn-
derne. Vi lader her læserne løse fire
opgaver, fra Rubinsteins velkendte
stil i 1912 og til Ding Lirens nylige
gevinst mod Anish Giri i 2019. Det
er instruktivt at se, hvordan posi-
tionsspillet ser ud i 2019. 

Kan du løse disse opgaver?

Akiba Rubinstein
Carl Schlecter
San Sebastian 1912

Dette er et af Rubinsteins mest
kendte partier. 

Hvad skal Hvid spille her?

13. Lb5!!
Dette var nyt i 1912, men nu er det

almen viden! 
Hvad er ideen? 
Det handler om at skabe svækkel-

ser i sorts bondekæde, en af hoved-
pointerne i Steinitz-Lasker teorien.
13... a6
Uden dette træk kan sort ikke fri-

gøre sin dronningfløj. Men nu bliver
hele dronningfløjen udsat, og sådan
noget overlever man ikke mod Ru-
binstein.
14. Ld3 Td8 15. Thc1 b5
15... Sc6 16. Ke3 Ta7 17. Tb6! viser

yderligere en pointe med Rubin-
steins nye idé.
16. Tc7! Sd7 17. Ke3 Sf6 18. Se5

Ld7 19. g4! h6 20. f4 Le8 

21. g5! hxg5 22. fxg5 Sh7 23. h4
Tdc8

Det hjælper ikke at bytte et sæt
tårne.
24. Tbc1 Txc7 25. Txc7
Nu er d-bonden klar til at løbe.
25... Td8 26. Ta7 f6 
26... Td6 27. Ta8 Kf8 28. Sxf7!

Kxf7 29. e5 vinder.
27. gxf6 gxf6 28. Sg4 Lh5 29.

Sh6+ Kh8 30. Le2! Le8
30... Lxe2? strander på 31. Sf7+.
31. Txa6
Som det ofte sker i positionsspil,

vinder den stærke side først mate-
riale, efter at partiet er vundet.
31... Kg7 32. Sg4 f5 33. Ta7+ Kh8

34. Se5! fxe4 35. Lxb5!
Igen en typisk proces i positions-

spil: De små taktiske finesser afgør
partiet.
35... Sf6 36. Lxe8 Txe8 37. Kf4!

Og sluttelig ender partiet med et
matangreb.
37... Kg8 38. Kg5! Tf8 39. Kg6!

opgivet.
1-0.

Samuel Reshevsky
José Raul Capablanca 
Margate 1935

Capablanca tabte kun få partier i sin
karriere, men her bliver han udspil-
let af et andet vidunderbarn med en
fantastisk skakforståelse, amerikane-
ren Samuel Reshevsky. Han var ikke
professionel skakspiller. Efter at have
turneret som skakvidunderbarn blev
Reshevsky som voksen revisor og ar-
bejdede som sådan sideløbende med
sin skakkarriere. Her viser han, hvor

svaghederne i sorts stilling er begra-
vet. 

Kan du finde Reshevskys stærke
træk?

17. Da4!!
Et fremragende træk! 
Hvorfor? 
På grund af den svage bonde på

d5! Ikke alene truer hvid med 18.
Db5, men det er også umuligt for
sort at holde dronningfløjen lukket,
hvorefter hvid får let spil mod bon-
desvaghederne på b7 og d5.
17... a6 18. b5! Te6
Efter 18... a5 følger 19. b6! Dxb6

20. Tab1, hvorefter sort taber b7
og/eller d5.
19. Tab1 Tb8 20. Tb2 Le7 21. bxa6

Txa6 22. Dc2 Se6 23. Tfb1 Ta7 24.
a4 Sc7
Hvid står uden tvivl klart bedst på

grund af sorts svage bønder. 
Men hvordan kommer man videre?
Pachman har en god idé i sin

Complete Chess Strategy. Han vil
spille 25. Kh1! fulgt af 26. Sg1-e2 og
til sidst Sb5. 

Hvorfor skal den anden springer til
e2? 
Det er sådan, at denne springer

kan overtage sin kollegas rolle som
blokør på c3, hvor den forhindrer
sort i at få modspil med c-bonden.
Meget dybt!
25. Se5 De8 26. f4?!
Reshevsky har en lignende idé,

men dette giver sort modspil mod
e3-bonden. Hvid står stadig bedst,
men dette var unødvendigt.
26... f6 27. Sg4 Dd7 28. h3 Kg7

Emanuel Lasker forsvarede sin VM-titel mod Wilhelm Steinitz i Sankt Petersborg i
1896.

Akiba Rubinstein var formentlig verdens stærkeste spiller i 1912, hvor han vandt fire
store turneringer i træk. Rubinstein fik aldrig en VM-match mod Lasker.
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29. Sf2 La3 30. Ta2 Ld6 31. Sfd1! f5
32. Sb5!
Den forsvarende springer afbyttes. 
32...Ta5 33. Sxc7 Lxc7 34. Sc3!

Dd6 35. Df2 b6 
Her tilbød Capablanca remis, men

Reshevsky forstod, at han kan spille
videre uden risiko.
36. Df3 Td8 37. Tab2 De7 38. Tb4

Td7 39. Kh1 Ld8 40 g4?!
Reshevshy ønsker at skabe spil på

kongefløjen, men det er nok for for-
hastet. 
40... fxg4?!
Capablanca planlægger modspil

på kongefløjen, men det var bedre
bare at stabilisere stillingen med 40...
Df8.
41. hxg4 Dd6 

42. Kg1!
I Petrosjans ånd! Reshevsky eva-

kuerer kongen fra kongefløjen og
planlægger at gå til d2 med kongen,
hvor den samtidig overdækker e3.
42... Lc7 43. Kf2! Tf7 44. g5 Ld8

45. Ke2! Lxg5?
Den afgørende fejl, og faktisk lidt

overraskend, at Capablanca laver
sådan en fejl. Han har hidtil forsva-
ret sig udmærket og kunne med
f.eks. 45... Dd7 eller 45... De6 opnå
næsten lige spil. Der er modspil med
... Df5.
46. Txb6 Da3 47. Kd2!
Kongen er sikker her, og d5-bon-

den, som har været hvids mål siden
åbningen, kan ikke længere holdes.
47... Le7 48. Tb7 Txa4
Dette var muligvis sorts idé, men

det virker ikke.
49. Dxd5! Ta5 50. Dxc4 Th5 51.

Kd3!
Kongen kan gemme sig her, og

partiet er snart slut.
51... Da8 52. De6 Da3 53. Td7

Thf5 54. Tb3 Da1 55. Txe7! Df1 56.
Kd2, opgivet.
1-0.

Levon Aronian
Dmitry Andreikin 
Russiske holdmesterskab 2015

Hvis du kender det berømte parti
Lasker – Capablanca, St. Petersburg
1914, er denne opgave let nok! 

Hvad spiller Aronian her?
13. Dxd6!!
Det er måske lidt letkøbt at sætte

to udråbstegn her, for computeren
giver 13. Sa4! som det bedste træk i
stillingen. Men jeg vil gerne rose La-
skers dybe indsigt, da han i en lig-
nende stilling mod Capablanca i

1914 fik den senere verdensmester til
at lave en nu typisk fejl her. Hvis der
er nogen som endnu ikke har set La-
skers smarte og instruktive idé, an-
befaler jeg læserne at finde partiet
frem! 
Det var i 7. runde af finalerunden

af St. Petersburg 1914, at Lasker og
Capablanca mødtes med Lasker som
hvid. Capablanca førte med et helt
point. Lasker valgte at spille Afbyt-
ningsvarianten i Spansk, som ellers
fremstår som en rimelig fredelig va-
riant. Efter hvids 13. træk opstår så
den kritiske stilling, hvor sort begår
en fejl, som sidenhen er blevet syno-
nym ikke bare med varianten, men
også med en vigtig strategisk pointe:
Capablanca lokkede Lasker til at
rette sin bondestilling ud med 13...
Lb7? Og det viste sig at være en væ-
sentlig fejl! For kort efter var det
klart, at det var enklere for hvid at

angribe den nye svaghed på d6, end
det havde været, hvis sort fortsat
havde dobbelt c-bønder! 
Det er på grund af sådanne episo-

der at positionspillet har udviklet
sig.
13... cxd6
Nu er vi kommet dertil, hvor And-

reikin har samme problem som Ca-
pablanca. Overraskende – men
meget instruktivt – er den “forbed-
rede” bondestilling” faktisk en
ulempe for Sort, fordi det er lettere
for Hvid at angribe bonden på d6.
14. 0-0-0 Td8 15. Td2 Le6 16. Le2

Td7 17. Ld1! 
Næste instruktive moment. 17.

Td1 er det naturlige træk, men Aro-
nian vil gerne gøre klar til at angribe
den anden bonde på c6 først med
La4, inden han blokerer d1 med tår-
net. 
17... Sc8 18. La4 Tc7 19. Thd1 Tb8

20. h3 Tb4 21. Lc2 g5 22. h4! h6 23.
hxg5 hxg5 24. Th1!
Som Lasker i stampartiet bruger

Aronian den nyåbnede h-linje.
24... Kf8 25. Th5! Tcb7 26. b3 f6
Hvad er hvids næste skridt?
27. g3!
Bønderne på kongefløjen vinder

terræn.
27... Tg7 28. f4 Tbb7 29. f5 Lg8 

Samuel Reshevsky var i mange år USAs stærkeste spiller, indtil Bobby Fischer duk-
kede op. Så sent som i 1968 deltog Reshevsky i kandidatturneringen.

Levon Aronian vandt flot over Dmitry Andreikin. At det er godt at kende skakspillets klassikere, viste Aronian i dette parti. 
Foto: Maria Emilienova.
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30. e5!! 
Igen som Lasker! Topspillere som

Aronian kender de tidligere verdens-
mestres partier som deres egen buk-
selomme!
30... fxe5 31. f6 Tgf7 32. Se4!?
Et naturligt og stærkt træk, men

faktisk er 32. Lf5! endnu bedre! Sjovt
nok er Laskers store rival til VM-tit-
len, Akiba Rubinstein, endnu mere
kendt for dette koncept. Når jeg un-
derviser, kalder jeg dette for the Ru-
binsteins “Sitting Duck” princip. Det
betyder, at en af modstanderens offi-
cer bruges til at dække en svag bonde,
men det gør springeren (eller en
anden brik) selv til en svaghed. Der
er flere historiske matcher, der aldrig
blev spillet, jeg altid har drømt om,
og en af disse er Lasker – Rubinstein
omkring 1912. Efter sigende var mat-
chen tæt ved at blive en realitet, men
1. Verdenskrig satte en stopper for
det. Jeg tror, at Rubinstein ville have
haft gode chancer, men da krigen var
slut, ville Lasker sandsynligvis have
været favorit. Andre spændende mat-
cher der aldrig blev til noget var Fis-
cher – Karpov i 1975 og en omkamp
mellem Capablanca og Aljechin og
mellem Kasparov og Kram nik.
32... d5 
Dette vinder en kvalitet og partiet.
33. Sc5 Sd6 34. Txg5 Txf6 35.

Sxb7 Sxb7 36. Txe5 Sd6 37. Td4!
God teknik. Når man har en eks-

tra kvalitet, er det typisk godt at
bytte det sidste sæt tårne.
37... Lf7 38. Tf4! Th6 39. g4 Th1+

40. Kb2 Th2 41. Tf6 Se4 42. Txc6
Sf2 

43. Ka3!
Sikrer kongen.
43… Sxg4 44. Tc8+ opgivet.
1–0.
Et godt parti af Aronian med hi-

storiske undertoner.

Ding Liren
Anish Giri
Sinquefield Cup, St. Louis 2019

Kasparov kaldte dette parti det bed-
ste i Sinquefield Cup 2019! Som be-
kendt vandt Ding turneringen efter
at have tilføjet et sjældent playofftab
til Magnus Carlsen. Dette kan måske
have stor psykologisk effekt for
fremtiden, for nu ved Ding, at det er
muligt at slå Magnus i de korte tids-
kontroller. 
Ding og Fabiano Caruana er uden

tvivl de største favoritter i kandidat-
turneringen i marts 2020, og her har
Ding nu en fordel i forhold til Ca-
ruana. 
Han vil formentlig nu være den

farligste udfordrer til Carlsen. Men
lad os nu gå til partiet, som ganske
rigtigt var et flot parti, hvor Ding ud-
vikler positionsspillet videre. Det
starter i denne stilling.

Hvad spiller Hvid her?

22. dxc5!
Det er interessant, at dette også

anses for bedst af computeren! Op-
tisk set virker dette som et underligt
træk, som spreder hvids bønder, og
den gamle garde af positionsspillere

ville formentlig ikke kigge nærmere
på denne mulighed. Men Ding Liren
er af den nye skole af positionsspil-
lere! 
Det er øvrigt vigtigt, at Ding først

spillede 21. Db1! trækket før for at
tvinge Giri til at spille f7-f5. Posi-
tionsspil i verdenskasse!
22... Txc5 23. Td4! Lf7 24. Tcd1

Tdc8 
Hvad gør Hvid så nu?
25. Lb5! 
Endnu er dybt træk af Ding! Et

godt træk træk har mindst to ideer,
og dette er et sådant eksempel.

Hvad er ideerne? 
Den første er at angribe f5-bon-

den bagfra med Ld7. 
Den anden er at manøvrere løbe-

ren via a4 til b3. Det vil sætte Sort i et
dilemma. 
Han er ikke glad for at gå ind i en

binding, men så er han tvunget til at
rette Hvids bønder ud.
25... g6?!
Et naturligt træk, men alligevel en

subtil svækkelse! 
Hvad er det, dette svækker? 
Det viser sig, at det er 7. række!

Når bonden flytter, har den sorte
konge ingen steder at gemme sig.
26. Se2 Df6 27. La4! De5 28. Lb3! 

Som sagt, dette er en af Dings dybe
ideer! Sort er nu tvunget til at vælge
mellem Sxb3 og Sc4. 
Det er måske bedst at prøve at

holde feltet på c4, men efter 28... Sc4
kommer 29. h4! og problemet består.
Læg mærke til sorts vanskeligheder

på 7. række.
28... Sxb3 29. axb3 T5c7 30. c4

a6 31. Sf4 b5?
Giri må have overset næste træk,

som fører til en tabt stilling.
32. Sd5! Tc6 33. c5!
Denne lille finesse er en af disse

små taktiske skridt som positionsspil
bygger på. 33... Txc5 taber til 34. Sb6!
og 35. Sd7.
33... a5 34. b4 axb4 35. Dxb4

Tb8?!
Ellers kan b5 ikke dækkes, men nu

kan Hvid afbytte den eneste brik der
kan hjælpe til at forsvare 7. række. 
36. Sb6! Le6 37. Sd7! Lxd7 38.

Td5
Eller 38 Txd7 med gevinst.
38... De7 39. Txd7 Dxc5 40. Db3+

Dc4 41. Db2 Dc3 42. Da2+! Tc4 43.
g3!
Kongesikkerhed er vigtigt i så-

danne stillinger.
43... Tbc8 44. T1d6!
På turneringens broadcast med

Seirawan, Ashley og Shahade, om-
talte de dette som “Pacman chess”.
Hvid rydder hele 6. række.
44... Kf8 45. Txg6 b4 46. Txh6 f4

47. gxf4 opgivet.
1–0.
Et flot parti af Ding Liren!

Ding Liren (tv.) har gjort store fremskridt i løbet af 2019. Blandt andet besejrede han på elegant vis Anish Giri (th.) i Saint Louis. 
Foto: Maria Emilienova.
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Øvelser

Løsninger side 72-74

Aktuel taktik v/ GM Jacob Aagaard

Opgaverne er opdelt i tre kategorier:
Grønne opgaver: Den letteste kategori, hvor det
handler om at finde en lille, fiks taktisk vending.

Gule opgaver: De mere avancerede øvelser, som har
nogle nuancer, som det godt kan tage lidt tid at
finde.

Røde opgaver: Denne kategori byder selv de 
stærkeste spillere på problemer.

Find bræt og brikker frem og tænk dig om! Opgaven
er ikke nødvendigvis at finde alle varianter, men at
forstå, hvad det vigtige er i stillingen og reagere 
derefter.

1. hvid trækker! 2. hvid trækker! 3. sort trækker! 

Elshan Moradiabadi – Tiger H. Persson
Rilton Cup 2019/20

Sabino Brunello – Jacob Sylvan
Xtracon Invite Chess 2020

Boris Chatalbashev - Michael Vesterli 
Xtracon Skakligaen 2019/20

4. sort trækker (remis)! 5. hvid trækker! 6. sort trækker (remis)!

Gawain Jones – Uffe Vinter-Schou
European Club Cup 2019

Jesper Thybo – L.E. Quesada Perez
Rilton Cup 2019/20

Jacob Sylvan – Jakob Aabling-Thomsen
Xtracon Skakligaen 2019/20

7. hvid trækker! 8. hvid trækker!

Jacob Sylvan – Filip Boe Olsen
Xtracon Invite Chess 2020

Niels Nørskov Laursen – Nicolai Brondt
Xtracon Skakligaen 2019/20

Michael Adams – Rasmus Skytte
European Club Cup 2019

9. sort trækker!
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I slutningen af 1990erne var jeg 
medejer af Wessels Kro i Sværte-

gade i det indre København. Værts-
huset blev jævnligt besøgt af nord-
mænd, fordi det var i kroens lokali-
teter, at Det Norske Selskab blev stif-
tet hos værtinden Madam Juel i
1772. Selskabet var en mellemting af
et drikkelag og en guerillabevægelse.
Medlemmerne bestod hovedsagelig
af studenter, som var indskrevet på
Københavns Universitet. De mest
begavede nordmænd blev nødt til at
tage til den danske hovedstad, så-
fremt de ville uddanne sig. Udover at
drikke heftigt og diskutere, så “kæm-
pede” de både for et universitet og
selvstændighed. I 1811 blev Det
Kongelige Frederiks Universitet
grundlagt i Christiania (det nuvæ-
rende Oslo) – navngivet efter den
dansk-norske Kong Frederik VI. To
år senere opløstes selskabet, da til-
gangen af de kloge norske hoveder til
København stoppede. 1813 var sam-
tidig året for den danske statsbanke-
rot. Året efter den 14. januar 1814
blev Danmark straffet for sin delta-
gelse i Napoleonskrigene, og ved fre-
den i Kiel afstod Danmark Norge til
Sverige. I 1818 blev selskabet genstif-
tet i Christiania af flere tidligere
medlemmerne fra de glade dage i
Sværtegade. Først i 1905 blev Norge
selvstændigt.

Hvad har ovenstående dog med
afdøde Pal Benkö at gøre?
Jo, vi havde på kroen ofte besøg af

en norsk matematiker. Hans tørst
var lige så stor som min, så vi fik
snakket en del, men ikke ret meget
om matematik. Under disse samta-
ler fortalte han, at Bobby Fischer
boede i Budapest. 
– Nååh, hvor ved du det fra,

spurgte jeg lettere skeptisk, for i slut-
ningen af 90erne vidste kun meget
få, hvor Bobby var henne.
– Jeg kender Pal Benkös datter, og

Bobby bor i Benkös lejlighed!
Mange år senere interviewede jeg

Lajos Portisch under Politiken Cup.
Den ungarske stjerne fortalte mig, at
han jævnligt analyserede med Bobby
i denne periode. Så jo, den var god
nok.

Benkö afstod

Og uden en Pal Benkö ingen ameri-
kansk skakverdensmester i 1972! Til
VM-cyklussen 1969-72 deltog Fis-
cher ikke i den amerikanske zone-
turnering. Men alligevel endte Fis-
cher med at slå den regerende mester
Spasskij. Benkö havde kvalificeret
sig, men som 42-årig var det så som
så med verdensmesterambitionerne.
FIDE-kongressen i Siegen 1970 gav
det amerikanske skakforbund USCF

lov til at klare sagerne internt. USCF
betalte Benkö 3.000 dollar for at af-
stå sin interzoneplads til Fischer.
Benkö tog dog alligevel til interzone-
turneringen i Palma de Mallorca:
For hvad nu, hvis Fischer fortrød? 
Men Fischer spillede, og i Palma

nøjedes Benkö med at være William
Addisons sekundant. Fischer vandt
interzoneturneringen, kandidattur-
neringen og siden VM-matchen:
Tak, Benkö!
Med hensyn til ovenstående ver-

sion, hvor jeg vælger at tro på Bent
Larsen, så benægter flere amerikan-
ske kilder, at Benkö blev betalt for at
overlade pladsen til Fischer. Endvi-
dere bliver det påstået, at Benkös ho-
norar var på “blot” 2.000 dollar –
samme betaling som de to andre
amerikanske deltagere i interzone-
turneringen Reshevsky og Addison
modtog af deres skakforbund. Fis-
cher havde derimod sikret sig et ho-
norar på 4.000 dollar for at spille in-
terzoneturneringen. Jeg stoler på
Larsens version af historien, som er
skrevet umiddelbart efter afslutnin-
gen på interzoneturneringen. Efter-
som Larsen og Benkö var særdeles
gode venner, har Larsen formentlig
beløbet på de 3.000 dollar fra hestens
egen mund. Mange år senere hæv-
dede Benkö, at han kun fik 2.000
dollar.

Alene med lillesøster

Pal Charles Benkö blev født den 15.
juli 1928 i Amiens under hans un-
garske forældres rejse i det franske.
Benkö lærte spillet som 10-årig, men
startede først med turneringsskak
som 16-årig. I krigens sidste år var
det meget hårde tider i Budapest.
Ungarn havde som en del af akse-
magterne erklæret Sovjetunionen
krig i 1941, og den ungarske hær var
meget aktiv på østfronten under sla-
gene i Umag og Stalingrad. Først
blev Budapest udsat for de allieredes
bombardementer, inden Sovjetunio-
nen rykkede ind i den ungarske ho-
vedstad i slutningen af 1944 og en-

deligt indtog byen den 13. februar
1945. Benkös far og storebror endte
i russisk arbejdslejr, moderen døde,
og den 16-årige Pal var ene om at
passe sin lillesøster. På samme tids-
punkt blev han indkaldt til den un-
garske hær, men det lykkedes ham at
desertere, uden at det senere fik føl-
ger under den snarlige kommunisti-
ske magtovertagelse.
På skakbrættet gik det lynhurtigt

fremad for den talentfulde yngling.
Benkö vandt det ungarske mester-
skab i 1948, og i 1950 blev han ved
FIDE-kongressen i Klampenborg
udnævnt til international mester.
Under en turnering i Berlin i 1952

forsøgte han at flygte til Vestberlin
sammen med en anden ungarsk
skakmester Geza Füster. Det lykke-
des for sidstnævnte, der siden kom
til Canada, mens flugtforsøget kik-
sede for Benkö. Han blev herefter
som straf interneret i over et år i en
lejr i Kistarcsa. Han havde ellers kva-
lificeret til at spille interzoneturne-
ring i Saltsjöbaden samme år, men
det blev naturligvis ikke til noget.
Da Stalin døde i 1953, blev Benkö

sammen med mange andre fanger
løsladt. Han genoptog turneringsak-
tiviteten. Til en start kun i socialisti-
ske lande. Benkö mente i disse år, at
han nok kunne affinde sig med at

Benkö
– en rigtig professionel 

Den ungarsk-amerikanske stormester Pal Benkö døde sidste år i en alder af 91 år. 
Hans liv og virke var som en spændingsmættet actionfilm. 

Benkö var en af de helt store skakspillere i sidste halvdel af forrige århundrede. 
To gange var han i kandidatturneringen og to gange gav han navn til en åbning. 

Jan Løfberg fortæller om den ualmindelige skakspiller, 
der blev en af Vestens første rigtige professionelle mestre.

Benkö stående til venstre ser på partiet mellem Paul Keres og Bobby Fischer i kandidatturneringen i 1959. Elleve år senere afstod
Benkö sin interzoneplads til netop Bobby Fischer. Det gav Bobby chancen for at blive verdensmester.
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leve i Ungarn, men efter opstanden i
1956 traf han beslutning om, at han
ville forlade landet, så snart mulig-
heden opstod. Hans far var samme
år emigreret til USA. 

Hoppede af i Reykjavik

I 1957 deltog Benkö så i zoneturne-
ringen i Dublin, hvor han blev delt
nr. 2 og kvalificerede sig til interzo-
neturneringen. 
Umiddelbart efter Dublin rejste

han direkte videre til Island for at
spille på det ungarske hold ved Stu-
denter-OL. Straks efter turneringen

gik han ind på den amerikanske am-
bassade og bad om politisk asyl.
Benkö var hoppet af.
I et lille halvt års tid spillede

Benkö turneringer i Island, inden
han i 1958 fortsatte videre til USA
uden at kunne tale ret meget engelsk. 
Ved interzoneturneringen i den

jugoslaviske by Portoroz endte han
på en delt 3. plads. Dermed kvalifi-
cerede han sig til kandidatturnerin-
gen og blev samtidig udnævnt til
stormester. 
I Portoroz blev han for øvrigt gen-

forenet med sin gamle flugtkamme-
rat Füster, der havde vundet den ca-

nadiske zoneturnering, men som var
helt chanceløs og endte håbløst sidst.
Benkö spillede under FIDE-flag

ved kandidatturneringen i Jugosla-
vien i 1959. 
Han endte nr. 8 og sidst. Det var

under denne turnering, Benkö iførte
sig solbriller for at undgå Tals fryg-
tindgydende blik. 
Et ikonisk billede. At der tre år tid-

ligere ikke var tale om en enlig svale
beviste han i 1962, da han i
Stockholm kvalificerede sig til kan-
didatturneringen på De Hollandske
Antiller. Denne gang blev Benkö nr.
6.

Det var i USA, at Benkö udviklede
sig til en rigtig professionel skakme-
ster. Dem var der ellers ikke mange
af i 1960erne i Vesten. De to tidligere
polakker og verdensstjerner Samuel
Reshevsky og Miguel Najdorf hø-
stede de fleste af deres indtægter via
deres job inden for finans- og forret-
ningsverdenen. 
Egentlig kunne kun svenskeren

Gideon Ståhlberg, hollænderen Jan
Hein Donner og danskeren Bent
Larsen leve som fuldblodsprofessio-
nelle. 
Benkö fulgte trop og tjente måske

bedst af dem alle i løbet af 60erne.
Benkö specialiserede sig i at vinde
små schweizerturneringer på mel-
lem fem og otte runder. 
Han fik kælenavnet “The King of

opens”.
Førstepræmien i de amerikanske

opens var altid meget pæn – og så
vandt han ikke færre end otte gange
US Open, hvor 1. præmien altid var
anseelig.
I Skakbladet 1968 skrev Bent Lar-

sen om Pal Benkö: “Efter US Open
tog Benkö, Browne og Saidy fra Co-
lorado til Texas, hvor man i San An-
tonio havde en stor udstilling, kaldet
Hemisfair. 
I den anledning spillede man også

en skakturnering, en rigtig typisk
turnering med syv runder på tre
dage. Det tillokkende var førstepræ-
mien på 1.000 dollar, den tog Benkö
sig af. Han er ekspert i disse åbne
turneringer, i de sidste fire åbne
USA-mesterskaber havde han fire
førstepladser, hvoraf dog to på de-
ling. 
Det var interessant at se hans spil-

lestil mod lidt svagere spillere. Han
er kendt som en ret forsigtig spiller,
men hans våben mod 1. d4 var 1…
Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5?!”
Sideløbende med sin indbrin-

gende turneringsdeltagelse var
Benkö en flittig skribent i de ameri-
kanske skakmagasiner. Han skrev i
mange år en klumme om slutspil, og
han var en særdeles dygtig opgave-
og studiekomponist, og han vandt

mange præmier for sine opgaver og
studier. 

1. præmie Magyar Sakkelet
Hvid trækker og vinder!
Løsning på side 77

Både gambit og åbning

På åbningsfronten hentede han også
hæder. Han er manden bag Benkö
Gambit (1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.
cxb5 a6 5. bxa6 Lxa6), som han be-
gyndte at spille for alvor i 1967. 
I Sovjetunionen blev gambitten

beskrevet i en artikel i 1946 og gik
her under navnet Volga Gambit.
Men det var Benkö, der indførte den
på mesterplan, og han skrev i 1974
en fremragende bog om sine opda-
gelser i den strategiske gambit.
I begyndelsen af 1960erne fik han

også opkaldt 1. g3 efter sig. I en-
gelsktalende lande hed dette første-
træk Benkös Åbning. Under kandi-
datturneringen i Curacao spillede
Benkö 1. g3 ikke færre end 11 gange!
De foregående år havde Benkö eks-
perimenteret med det kongeindiske
angreb med e4, d3 og g3. 
På De Hollandske Antiller var

Benkö meget direkte. Måske havde
han skelet til en række instruktive
Bent Larsen-partier fra årene 1959-
60 – blandt andet det berømte parti
mod Geller i Nimzowitsch Memorial
1960. 
Eftersom trækket var forholdsvis

sjældent blev 1. g3 i både Skandina-
vien og Vesttyskland kaldt for Lar-
sens Åbning (det var altså mange år

før 1. b3 blev et af Larsens favoritvå-
ben med samme navn).

Damernes ven

Benkö var en charmerende fyr og
kendt som “damernes ven”. Det be-
nægter han heller ikke selv. I sin selv-
biografi My Life, Games and Com-
positions fortæller han om en epi-
sode i Ungarn, hvor han på en strand
kom op at skændes med en anden
om en kvinde. Skænderiet udviklede
sig til slagsmål, og Benkö pressede
modstanderens hoved ned under
vandet, så vedkommende var tæt på
at drukne. 
Et par dage senere stod der i avisen:
“Skakmester knockouter bokser på
stranden”. 
Så vidt jeg erindrer, så jeg Benkö

for første gang under skakolympia-
den på Malta i 1980.
Jeg havde svært ved at forestille

mig denne nydelige, midaldrende
herre med hornbriller som en værre
scorekarl, selv om jeg havde hørt
nogle forlydender. 
Benkö var på Malta vist nok med

som træner for det amerikanske
landshold, og samtidig spillede hans
daværende brasilianske kæreste Ruth
Cardoso med ved kvinde-OL. Ruth
Cardoso var i en årrække Sydameri-
kas stærkeste kvindelige skakspiller.
Benkö passede i den sammenhæng
både sine venskabelige forpligtelser
og sit trænerhverv
Benkö vendte senere tilbage til

Ungarn. Købte en lejlighed og op-
holdt sig i længere tid i landet fra tid
til anden. 
De sidste år boede han udeluk-

kende i sit gamle hjemland. Som
træner hjalp han blandt andre Pol-
gar-søstrene og den senere VM-ud-
fordrer Peter Leko.
Det var hans elev, den tidligere

verdensmester for kvinder Susan
Polgar, der breakede nyheden om, at
Benkö døde den 25. august 2019 i en
alder af 91 år.
Skakverdenen er blevet en stor

personlighed færre.

Benkö iført solbriller mod Tal under kandidatturneringen i 1959.
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Transport
Hotellet er beliggende i centrum, ca. 10 minutters gang fra banegår-
den, hvortil man ankommer med enten tog eller bus. De som kom-
mer i bil kan nyde motorvejen fra Odense til Svendborg, og glæde sig
over at hotellet og byen har masser af gratis parkeringspladser. 
Endelig er Svendborg jo en havneby, så hvem der lyster kan sejle 
dertil på forskellig vis.

Tidsrum
Lørdag den 4. april til mandag den 13. april 2020.

Elo-rating
Alle grupper, som opfylder FIDEs betingelser, vil blive Elo-ratet.

Indskud og Tilmeldingsfrister
400 kr. i alle klasser undtagen Landsholdsklassen.
Rabatpris ved forudbetaling senest 1. april = 300 kr.

Landsholdsklassen: Sidste frist for tilmelding mandag den 
23. marts  kl. 23:59:59.
Kandidatklassen, samt  G7: Sidste frist for tilmelding og betaling
fredag den 3. april kl. 20:00.
Kort Påske 1 samt G5 1 : Sidste frist for tilmelding og betaling fredag
den 3. april kl. 20:.00.
Veteran, G5 2 samt kort Påske 2: Sidste frist for tilmelding og 
betaling onsdag dag den 8 april kl. 20:00.
Har man ikke betalt eller positivt bekræftet sin deltagelse senest
ved tilmeldingsfristens udløb, tages man ud af turneringen.
Indskud betales til Nykredit Bank bankkontonummer: 5479-5922361
Husk at angive:  Navn + fødselsdato + klubnavn, 
Mobilepay på nummer: 60 54 04 03.

Præmier
Præmier vil blive offentliggjort på spillestedet og på hjemmesiden,
en del af disse kan være naturalier eller gavekort til Dansk Skaksalg.

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

1. Vinderen af Landsholdsklassen 2019.
2. Vinderen af Kandidatklassen 2019.
3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
4. De højest ratede tilmeldte spillere med et gyldigt
kandidatresultat.

5. De højest ratede tilmeldte øvrige mesterspillere.

Der stilles enkeltværelse til rådighed på Hotel Svendborg fra fredag
den 3. april for alle deltagere i Landsholdsklassen.
GM vil få 5.000 kr i startpenge, dog 10.000 kr. hvis rating på +2600. 
Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr., 2. pr. 6.000 kr., 3. pr.
4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne
senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Kandidatklassen
Spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 7. april kl. 18.30.
I Kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er:

1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2019, men som ikke er
kvalificeret til Landsholdsklassen 2020.

2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på
mindst 2000. Spillerne må ikke være fyldt 20 år 1. januar 2020.

3. Tilmeldte kvindespillere med et ratingtal på mindst 2000.
4. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
5. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200. 
Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen 
”Juniordanmarksmester”. og en præmie på 2.000 kr. 
Ved ligestilling i point og korrektion deles titlen og præmien.

6. Ved mindst fire kvindelige spillere i Kandidatklassen får den 
bedste placerede af disse, titlen “Kvindedanmarksmester” og en
præmie på 2000 kr. Ved ligestilling i point og korrektion
deles titlen og præmien.”

Veteranklassen
Spilles som 5 runder FIDE-schweizer. Start torsdag den 9. april. Del-
tagerne skal være fyldt 60 år den 9. april 2020.

Øvrige grupper
Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:

Kort Påske
5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i to forløb.
1. forløb starter lørdag den 4. april og slutter mandag den 6. april.
2. forløb starter torsdag den 9. april og slutter lørdag den 11. april,
her kan man også nå at deltage i DM i lyn fredag aften. 

G7
7 runder FIDE-schweizer.  Start tirsdag den 7. april kl. 18:30 

G5
5 runder Fide-schweizer. Der spilles i 2 forløb
1. forløb starter lørdag den 4.april og slutter onsdag den 8. april.
2. forløb starter torsdag den 9.april og slutter mandag den 13. april 

Betænkningstiden
I alle klasser spilles med 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til
resten af partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk hele partiet
igennem.
Bemærk at ved DM kan man komme en time for sent, før man taber
på udeblivelse.

Remistilbud
Det er i Landsholdklassen ikke tilladt at tilbyde remis før begge 
spillere har udført 30 træk. 

Spilletidspunkter
De anførte sluttidspunkter er omtrentlige, da spilletiden varierer i
forhold til trækantallet i partierne. Ved dobbelt runder har man krav
på minimum 30 minutters pause mellem partierne. 

Par-lyn
Onsdag den 8. april kl. 19.30. Tilmelding og betaling senest onsdag
den 8. april kl. 12.00
Betænkningstid 3 min. + 2 sek. tillæg pr. træk. Indskud kr. 100 pr.
hold.

Lynskak-DM
Fredag den 10. april kl. 19.30. Tilmelding og betaling senest fredag
den 10. april kl. 12:00. Indskud: 100 kr.
Betænkningstid 3 min + 2 sek. tillæg pr. træk.

Stævnefest
Påskedag, søndag den 12. april. 19.00 afholdes stævnefest i 
restauranten på Hotel Svendborg.
Tilmelding forud til arrangørerne, og senest på stævnekontoret 
lørdag den 11. april kl. 12.00.

Forplejning
Al forplejning kan købes på spillestedet, mad- og drikkevarer må
ikke medbringes udefra. Hotellet sammensætter til gengæld hver
dag nogle favorable skaktilbud til os, så ingen behøver gå sultne
rundt.
Bemærk der er gratis kaffe & vand på spillestedet.

Indkvartering
Hotel Svendborg tilbyder overnatning til favorable priser:
Enkeltværelse 660,- kr.
Dobbeltværelse 810,- kr.
Priserne er inkl. morgenmad.

Hotel Garni tilbyder overnatning uden morgenmad til 
favorable priser:
Enkeltværelse 575,- kr.
Dobbeltværelse 660,- kr.
Priserne er pr. person pr. nat og er inkl. moms og betjening.

Booking
Begge hoteller online via DMs hjemmeside www.skak-dm.dk
eller via e-mail til booking@hotel-svendborg.dk
Bookingkoden er SKAK2020

Tilmelding
Online via DM-hjemmesiden: www.skak-dm.dk/
Alternativt kan tilmelding foregå gennem egen klub til:
Claus Marcussen, Grønkjærsvej 60, 7000 Fredericia.
Telefon: 20 72 41 92
E-mail: dm2020@skak.dk
Telefonnummer til stævnekontoret 60 54 04 03

Dato LH Klassen Kandidat G5-1 Veteran Kort
Kvinder G5-2 Påske
G7

lørdag 4. april 14-20 14-20 14-20

søndag 5. april 14-20 14-20 10-16 + 16-22

mandag 6. april 14-20 14-20 10-16 + 16-22

tirsdag 7. april 14-20 18.30-00.30 14-20

onsdag 8. april 14-20 14-20 14-20

torsdag 9. april 14-20 14-20 14-20 10-16 + 16-22

fredag 10. april 14-20 14-20 14-20 14-20

lørdag 11. april 14-20 14-20 14-20 10-16 + 16-22

søndag 12. april 12-18 9-15 9-15

mandag 13. april evt. omkamp 9-15 9-15
kl. 13.00

Indbydelse til 
DM i SKAK 2020

Dansk Skak Union og skakklubberne Sydøstfyn og Tårnet Svendborg indbyder unionens
medlemmer til DM og påsketurnering 2020.

Spillested: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
www.hotel-svendborg.dk Tlf. 62 21 17 00.



66 • Hvad er det Chess House kan? Hvad er det Chess House kan? • 67

ler til KSUs holdafslutning, Xtracon
Skakliga-kampe, store juniorturne-
ringer eller bare en hyggelig juleaf-
slutning.
Chess House er en over 20 år gam-

mel forening, som vi arbejder hårdt
på at bevare ovenpå turbulensen i
sommeren 2019.Vi håber på opbak-
ning.

KLUB LIV

Hvad er det 
Chess House kan?

Herhjemme er der kun ganske få steder, hvor skakbrætterne kan stå fremme hele tiden.
Som oftest må klubbens frivillige møde op et par timer før klubaftenen og stille op – for så
at pakke alle sættene ned igen ved midnatstid. Det behøver man ikke i aarhusianske Chess
Hou. Formanden Thomas Vestergård fortæller her om fordelene ved at ”kunne” selv.

Det største spillelokale i Chess House.
Maleriet til højre er en reproduktion af
Antti Favéns maleri ”Schackspelarna”
venligt udlånt af Svend Svendsen. 

Foto: Thomas Vestergård.
Af Thomas Vestergård

I slutningen af 1970erne meldte jeg
mig ind i Greve Skakklub. Det var
helt naturligt, at klubben spillede en
hverdagsaften på en folkeskole. Det
var normen i området. Naboklub-
berne Solrød, Roskilde, Køge og He-
dehusene spillede også alle på en lo-
kal folkeskole. Det var dengang man
måtte ryge indenfor på skolerne, så
det er længe siden. Den dag i dag
spiller mange klubber stadig på en
folkeskole, og det er tit en hel fin løs-
ning, selvom jeg da også har prøvet
at sidde på en stol, der mere var be-
regnet på en elev i 3. klasse end en
voksen mand.
Da jeg flyttede til Aarhus i 1988

slog det mig, at ingen af de aarhus-
ianske klubber spillede på en folke-
skole. Her var spillestederne typisk
et plejehjem, et lokalcenter, et bebo-
erhus eller et mødelokale på univer-
sitetet. Underlige regionale forskelle
i et lille land. Men hverken skole- el-
ler plejehjemsmodellen er ideel for
en skakklub. Man må pakke materiel
op og ned på hver klubaften, kaffe-
maskinen skal sættes frem, og det
kan være svært at finde køkkenfaci-
liteter, bordene skal flyttes om både
før og efter partiet etc. 

Så hvis man har et sted, hvor der
kun spilles skak, kan man jo sætte et
helt andet præg på omgivelserne og
skabe nogen rammer, der emmer af
skakkultur og kan bygge bro fra sko-
leskak til klubskak. 

En almindelig uge

I en ideel uge i Chess House kan der
være skakaktiviteter næste alle dage.
Tirsdag er Århus/Skolernes klubaf-
ten, onsdag en fast EMT-aften, tors-
dag spiller Nordre Skakklub, fredag
kan der være superlyn eller et socialt
arrangement, lørdag juniorturne-
ring og træning, søndag holdskak. I
Aarhus har vi endnu ikke haft den
samme succes som KSU med se-
niorskak i dagtimerne, men det er da
oplagt, at vi skal gøre forsøget igen.
Chess House lægger også lokaler til
træningssamlinger for både det åbne
landshold, junioreliten og kvinde-
landsholdet. Derudover holder vi
større turneringer som ÅM og Fest-
ugeturneringen. I de gode år bliver
der også plads til en GM-turnering
eller to.
Chess House kan være stedet hvor

en skoleelev for første gang spiller en
skakturnering, får træning en lørdag
formiddag, og hvor han/hun for før-

ste gang slår en klubspiller. Chess
House kan hjælpe med den svære
overgang fra at være nybegynder til
en etableret klubspiller.
På væggene på Katrinebjerg 111A

kan man se tegninger af de tidligere
verdensmestre, der hænger en plakat
med verdensmester Magnus Carl-
sens autograf, der er fotos af Bent
Larsen, da han blev æresmedlem i
Chess House, og man kan også se en
fodboldtrøje, som Peter Heine spil-
lede i under en fodboldkamp i Wijk
aan Zee. 
Der er demobrætter i næsten alle

rum, og på computerne og fjernsy-
net, følges der både fodbold og skak
i hele verden. Historiske skakpokaler
står tæt, og en reproduktion af den
svensk/finske kunstner Antti Favéns
maleri ”Schackspelarna” pryder væg-
gen.

Chess House nuværende lokaler skal
rives ned om cirka 1½ år for at give
plads til boligbyggeri i den stadig
voksende mini-storby Aarhus. Som
konsekvens heraf kigger vi selvfølge-
lig efter andre lokaler, og gerne en
løsning som den BMS har i Ballerup,
hvor man har et par mindre lokaler,
der helt er klubbens egne; men med
mulighed for at låne yderligere loka

35piger deltog i årets danskemesterskab i Skanderborg.
Pigerne var inddelt i tre grupper,
hvor der dog i øverste gruppe blev
spillet om både mesterskabet for
U20 og U16. Det var herligt at se, at
i yngste gruppe var der ikke færre
end 15 piger på under 10 år med.  

Medaljetagere

P20: 
1. Signe Sofie Bøss Sørensen, 
Skive, 3½/5. 

2. Birgitte Bruunsgaard Jacobsen,
Skive, 3/5. 

3.Karoline Gregersen,
Læseforeningen, 0/5. 
De to bedste til NM i Norge.

P16: 
1. Andrea Kongskov, 
Syddjurs, 4½/5. 

2. Clara Heiberg, 
Frem, 3/5. 

3. Hella Kronow, 
Dianalund, 1/5. 
De to bedste til NM i Norge.

P13: 
1. Caroline Lindegaard Bruntse,
Læseforeningen, 4½/5. 

2. Precious Grønhøj, Aars, 4/5. 
3. Naya Steensig Jensen, 
Horsens, 3½/5. 
De to bedste til NM i Norge.

P10: 
1. Leia Andries, 
Frem, 6/7. 

2. Frida Bjerregaard Hagen, 
Enkeltmedlem, 6/7. 

3. Sarah Sima Derlich, 
Nørrebro, 5/7.

P8:
1. Amanda Izaura Damm, 
Hillerød, 2/7.

Pigerne indtog Skanderborg
Pige-DM 2020 blev afviklet med succes på Morten Børup Skolen, 

hvor Danmarks bedste skakspillere ofte har spillet divisionsafslutning

Der var højt
op til brættet
for de 
yngste. 

Foto Arild 
Rimestad.

Det er rart at kunne bevare 
koncentrationen. 

Foto Arild Rimestad.



Dansk Skak Union

Dansk Skak Unions

Delegeretmøde 2020
Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg, 

Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Søndag d. 12. april 2020 kl. 15.15

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet for 2019 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af rating afgift
6. Indkomne forslag
I alt er indkommet seks forslag til behandling på
delegeretmødet. Forslagene listes af pladshensyn i
Skakbladet i overskrifter, de fulde versioner inklu-
sive motiveringer kan læses i indkaldelsen på
www.skak.dk.

Skaknævnet kan ikke behandle sager, hvori 
afgørelse er truffet af delegeretmødet, jf. herved
§ 6, stk. 1. (forslagsstiller Hovedbestyrelsen)

Forretningsudvalget bestemmer stedet for næste
års ordinære møde og enkeltmandsturnering”.
(forslagsstiller Hovedbestyrelsen)

Skakbladet skal kunne downloades og ikke 
sendes med post
(forslagsstiller Skakforeningen ØBRO)

Nedlæggelse af Dansk Skaksalg
(forslagsstiller Skakforeningen ØBRO)
Nedlæggelse af juniorinstruktørstøtte

(forslagsstiller Skakforeningen ØBRO) 

Kontingentstigning for enkeltmedlemmer
(forslagsstiller Skakforeningen ØBRO)

7. Valg af:

Kasserer (Poul Guldbæk Olesen er på valg)

Et medlem af forretningsudvalget 
(Aage Dalstrup Olsen er på valg)

Et medlem af forretningsudvalget 
(Jesper Scherling Fris er på valg)

Tre medlemmer af skaknævnet 

Tre suppleanter til skaknævnet 
(Frank Petersen og Vagn Lauritzen er på valg 
og en erstatning for Lars-Henrik Bech Hansen 
skal findes)

To revisorer (Henrik Mikkelsen og 
Jakob Kaaber-Hansen er på valg)

En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)

Fastsættelse af sted for delegeretmøde 
og DM 2021

8. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13.00 og 15.00. 

Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. 

Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en fuldmagt

fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Poul Jacobsen
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Nyt fra DSU

Vi har netop på den mest ærgerlige måde mærket, at vi
har for få kvinder/piger i dansk skak. FIDE arrangerer

handicap-OL til sommer og støtter det så flot økonomisk, at
det var meget attraktivt at få et hold afsted. 3 mand + 1
kvinde var minimumskravet, men det kunne vi ikke op-
fylde, da vi simpelt hen ikke kunne finde en kvinde til hol-
det. Forhåbentlig er de mange gode tendenser til flere piger
i ungdomsrækkerne et signal om, at vi bliver bedre rustet
på denne front. Lige nu er der knap 4 % kvindelige med-
lemmer. Det tal må meget gerne vokse betydeligt, så bak op
om de initiativer der tages på dette område, f. eks. ved at til-
melde nogen til den pigeskaklejr, som inden længe arran-
geres i Odense.

Jesper Søndergaard Thybo har nu færdiggjort sin GM-titel
– med to meget suveræne normer – og nærmer sig hastigt
2600. Det giver håb om spændende tider for dansk landsholdsskak. Ikke alene fordi vi for-
håbentlig kan stille et stærkt hold til OL i august, men også fordi vi måske kan få et brag af
en landsholdsklasse ved DM. Endelig giver det også forhåbninger om, at det bliver lettere at
arrangere stærkere turneringer i Danmark, da vi jo selv kan være med til at hæve niveauet.
Landstræneren har en ambition om en dag at stille et hold som snitter 2600 plus. Lige nu er
der intet, som tyder på, at det ikke vil lykkes.

Til det kommende delegeretmøde stilles der mange forslag, bl.a. om at lukke Dansk Skaksalg
og gøre Skakbladet til en elektronisk affære. Begge dele med den tanke at det kan frigive
større midler i form af sparet distribution og/eller aflønning. Jeg skal ikke på denne plads
starte en diskussion af forslagene, som I kan læse i deres helhed på skak.dk, men jeg vil 
opfordre til, at man sætter sig grundigt og fordomsfrit ind i tingene, inden klubben beslut-
ter sin stillingtagen. 

Når disse linjer læses, er der afviklet internationalt dommerkursus i Fredericia med 14 dan-
ske og 8 nordiske aspiranter til at blive FIDE Arbiter. Det er en glædelig udvikling med denne
interesse, og det er en lederuddannelse, som mange kommuner giver tilskud til, hvis ellers
klubberne husker at søge. Desuden er det en mulighed for at komme ud og deltage som
dommer i udlandet, hvilket jeg i høj grad kan anbefale interesserede i at prøve.

Et spændende skakår er foran os. Forhåbentlig bliver det også et år, hvor vi kan se, at det
endelig går fremad med medlemstallet, eller om det seneste kvartals stigning blot er en kort-
varig opblussen. Energiske indsatser rundt omkring i landet kan forstærke tendensen til
vækst! 

Poul Jacobsen, formand for 

Dansk Skak Union
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Dansk Skaksalg

internetwww.skaksalg.dk  •  email sales@skaksalg.dk 

Dansk Skaksalg

www.skaksalg.dk • sales@skaksalg.dk • 61 13 64 60 • Hedemarksvej 11, 8340 Malling
Mail og telefon besvares løbende, skulle du mod forventning ringe forgæves, 

så send os en mail på sales@skaksalg.dk

Jeg er glad for den store opbakning som I viser mig i Skaksalget, og jeg kan
med glæde allerede nu informere jer om, at jeg vil være til stede ved DM i

Svendborg fra torsdag den 9. april til og med søndag den 12. april

Jeg kan ikke have alt med, så hvis der er noget 
specielt du mener jeg skal have med, så send mig en
mail på sales@skaksalg.dk

Jeg har købt en del bøger, som jeg sælger til 
nedsatte priser. 
Mange af titlerne har jeg kun et eksemplar af, 
så de sælges efter princippet først til mølle.
Priser fra kr. 75,00

Jeg har fundet et lokalt firma
til at sy poser til opbevaring af
skakbrikker. 
Poserne er større end dem vi
tidligere har kunnet levere. 

De leveres som standard med
Dansk Skaksalgs logo – pris kr.  29,00 pr. stk.
De kan også leveres med jeres eget logo – der vil dog blive opkrævet et opstartsgebyr – send en mail
til sales@skaksalg.dk for at få en pris.

NYHEDER

Endnu en ny vare i butikken er disse fine 
skriveunderlag til noteringslister i 
A5-størrelse. Pris kr. 15,00 pr. styk.

Nu har vi atter fået rundekortene, Monrad 9
runder, hjem. Pris pr. 100 styk kr. 60,00.

NYHEDER

Vi har en del skakbøger med
gule tilbudsmærker, dem 
sælger vi nu ekstra nedsat.
Priser fra kr. 30,00

Antikvariske bøger på både
dansk, tysk og engelsk.
Priser fra kr. 10,00

Du kan også allerede nu sende en ordre, hvis du har en bestilling,
som du gerne vil have leveret i Svendborg og dermed spare 
portoen.
Din bestilling skal være os i hænde senest d. 25. marts.

Jeg glæder mig til vi ses i Svendborg.
Inge Jensen
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1. Moradiabadi – Persson
Den tidligere iranske nummer 1 er
bosiddende i North Carolina og er
nu lykkelig for at have undsluppet et
religiøst diktatur. Selv de, som jeg
har mødt i Iran, og som er dybt reli-
giøse – som bestemt ikke er en stor
del af befolkningen – er utilfredse
med regimet. For eksempel valgte
dommeren i VM for kvinder ikke at
vende tilbage til Iran, efter at der blev
taget billeder af hende iført tørklæ-
det lidt for løst.
Elshan vandt i Stockholm, et stort

resultat for ham. Dette parti hjalp
meget:
50. Ld5+! 
Dækker bonden på b7 og vinder

derfor mindst en kvalitet. 
50... Kd3 
50... exd5 51. Te8+.
51. Td8 Se2+ 52. Kf1 exd5 53. b8D

Txb8 54. Txb8 d4 55. b4 Kc4 56. b5
Kc5 57. Ke1 Sc3 58. b6 Kc6 59. b7
Sb5 60. Kd2 Kc7 1-0

2. Brunello – Sylvan
I Græsted holdt Nordkalotten en flot
40-års jubilæumsturnering med en
del spillere fra klubben og fra Team
XtraCon Køges hold. Her vendte
partiet pludselig til fordel for den
italienske stormester: 
22. Sd5! 
Med truslen 23. Lf2!
Dronningen er fanget, nu springe-

ren dækker f4. 
22... h6 23. Se7+ Kh7 24. Sxg6

Lxg2 25. Kxg2 hxg5 26. Sxh4 gxh4
27. c3 Sc6 28. Dxd6 Tf6 29. Dxc5
Tg8 30. Kh2 Lf8 31. Db5 Tg3 32.
Dxb7+ Tg7 33. Db5 a6 34. Dd3 Td6
35. Dc2 1-0-

3. Chatalbashev – Vesterli  
BMS var i nedrykningsfare fra star-
ten af sæsonen. Men efter gode re-
sultater imod Køge og Brønshøj har
de en god chance for at blive i den
højeste række.
Så derfor spillede sort: 
41... Tcb3! 
Sort ser ud til at vinde efter 41...

Sd3!? 42. Lxd3 Lc5+ 43. Kh1 Txd3,
men hvid har en mirakelredning: 44.
Td7+! Kh8 45. Td8+ Lf8!? Den ene-
ste måde at undgå evig skak uden at
give hvid Sf4+. 46. Tf1 Tdd2 47.
Txf8+ Kg7 48. T1xf3, og det er sort,
der skal forsvare sig lidt.
42. Tc8 
Desperation. 42. Lf5 giver sort en

chance for at vise sin idé: 42... Tg2+
43. Kf1 Txh2 44. Kg1 Tbb2, og tår-
nene afgør partiet.
42... Txb1 43. Txb1 Txb1+ 44. Kf2

Tb3 45. Tc7+ Kg6 46. Tc6+ Kh7 47.
Sf6+ Kg7 48. Sh5+ Kh8 49. Sf6
Sd3+ 0-1.

4. Jones – Vinter-Schou
Denne gang har vi to partier med fra
Europa Cup-matchen mellem Obi-
ettivo Rissarcimento Padova og Aar-
hus Skolerne. Begge partier er mysti-
ske med engelske stormestre som
gæstestjerner, der hjalp italienerne til
en 5-1 sejr. 
54... Td6+? 
En oplagt fejl at begå. Sort vinder

bonden tilbage, men taber partiet. 
55. Ke3 Kxh3 
55... Ta6 56. Kf4, og hvid vinder,

da kongen er sluppet over den tredje
række.
56. a6 Td8 57. a7 Kg2 
57... Ta8 58. Kf3 Kh2 59. Kg4, og

h-bonden falder, uden at kongen kan
nå til dronningfløjen i tide.

58. Ta2+! Kg1 
58... Kg3 59.a8D, og hvid vinder.
59. a8D Txa8 60. Txa8 h3 61.Kf3

1-0.

Det er en lidt ond opgave, for den
har inaktivitet som sin løsning, men
sort kunne have reddet remis:
54... Kh2! 
Hvid truer ikke noget! 
55. Ke3
Hvad ellers? 55. Ke2 Kg2 er ikke

fremskridt.
55... Kxh3 56. Kf4+ Kg2 57. Kg4

Kf2 
med let remis.

5. Thybo – Quesada Perez
Vores nye stormester starter en flot
kombination, men blev vist lidt for-
virret:
21. Lxe4!
21. Td7?? fejler på grund af 21...

Sxc3! 22. Txf7 Lxh6, og sort vinder.
21... fxe4?! 
21... Lxc3 er mere kritisk. Efter 22.

Lxf5! Lg7 (22... Lxe1 23. Sxg6+ Dxg6
24. Lxg6 Tf6 25. Dh4! Txg6 26. Kf1
La5 27. Dd4+ Tg7 28. Dxa7 vinder i
længden for hvid) 23. Sxg6+ Dxg6
24. Lxg6 Lxh6 25. Lxe8 Txe8 26. Td7
skal hvid stadig vise god teknik for at
overkomme løbernes samarbejds-
evne.
22. Lxg7+? 
Hvad missede Jesper? 
22. Td7! vinder dronningen for

løber og tårn. Sort har ikke kompen-
sation nok.
22... Dxg7 23. Dxg7+ Kxg7 24.

Td7+ Tf7 25. Ted1 Tfe7 26. Sg2 a5
27. T1d2 Ld5 28. Td6 Te6 29. Td7+
T6e7 30. Td6 Te6 31. Td7+ ½-½.

6. Sylvan - Aabling-Thomsen
Et spændende tårnsluspil fra Xtra-
con Skakligaen.
50… Tg1? 51. Ta5? 
51. c4! vandt, for nu virker Kc7-b6

ikke længere, da hvid har Txc6+,
fordi bonden b5 er dækket.
Langsomt spil duer heller ikke for

sort. For eksempel: 51... Tb1+ 52.
Kc3 Tc1+ 53. Kb2 Tg1 54. b5! Den
sorte konge er afskåret: 54... cxb5 55.
cxb5 Th1 56. b6 Th8 57. Tc7+ Ke6
58. b7 Tb8 59. Kc3 Kxe5 60. Txf7
Ke6 61. Tf6+ Ke5 62. Tb6 Kf5 63.
Tb5+ og hvid vinder.
51... Tg4?
51... Kc8!
52. Ta7+ 
52. c4!? Kc8! 53. Ta8+ Kb7 54. Tf8

Txg5 55. Txf7+ Kc8! ser ud til at
holde for sort, men er dog ikke let at
spille.
52... Kd8 53. Txf7 Txg5 54. Tf6

Kd7 55. c4 Txe5 56. Txg6 Te3+ 57.
Ka4 Te4 58. c5 Te7 59. Ka5 Kc7 60.
Ka6 Th7 61. Tg8 Tf7 62. Ta8 Tf4 63.
Ta7+ Kb8 64. Tb7+ Kc8 65. b5 cxb5
66. Kb6 b4 67. Th7 b3 68. Th8+ ½-
½.

Sort holder remis med et sjovt bon-
deoffer.:
50... Kc7!! 
Kongen prøver at undslippe e5-

e6-skakken. 
51. b5 Kb6 52. bxc6 
Det ser ud til, at hvid har vundet

en bonde. Men efter 
52... Kc7!! 
kan han ikke lave meningsfulde

fremskridt.

7. Sylvan – F. Boe Olsen
Bestemt et af de mere energifyldte
skakpartier jeg har set de seneste par
år. På dette tidspunkt, i oplagt tid-
nød, spillede hvid: 
39. Le1?? Lg2+!? 
Ikke skidt, men med mere tid

havde Filip sikkert fundet 39... g2+
40. Kg1 Dg5! med mat. F.eks. 41. Lf2
Lxh2+ 42. Kxh2 g1D+ 43. Lxg1 Dg2
mat. 

40. Kxg2 Dxh2+ 41. Kf1 g2+ 42.
Ke2 g1D+ 43. Kd3 Dxc5 44. De6+ g6
45. Lc3 Dd6+ 46. Ld5 Da3 47. Lb3
Dh4?
Hovsa! 47... Dg2! for eksempel og

alt vinder.
48. Dc8! 
Nu er der pludselig ingen gevinst. 
48... Dd6+ 
Nødbremsen. 48... Dhe7? 49.

f8D+! Dxf8 50. Dh3+ Kg5 51. Dg4+
Kh6 52. Dh4 mat.
49. Ld4 Dhd8 50. Dh3+ Kg5 51.

Dg4+ Kh6 52. Dh3+ ½-½.

Havde Sylvan derimod spillet 
39. hxg3 Dxg3 40. De2 Dh4 
var vi nået frem til pointen i op-

gaven, og meget passende er trækket
nummer 41: 
41. De1! 
Den eneste måde at vinde på. 
41. f8D vinder derimod ikke på

grund af 41… Lg2+! 42. Kxg2 Dh2+
43. Kf1 Dh1+ 44. Kf2 Dh2+ 45. Ke1
Dg1+ 46. Df1 De3+, og hvid kan
ikke undslippe skakkerne;
41. Le1 Lg2+! er også evig skak; 
41. Dd2 Lxd2 42. Lxd2+ Kg6 43.

f8D Lf5+ er også evig skak, da 44.
Kg1 Dg3+ 45. Kf1 ikke er en god
måde at undgå den på: 45... Ld3 mat!
41... Dh5
Modstand! 
41... Lg3 42. Dd2+ Lf4 43. f8D, og

denne gang er der ingen evig skak.
42. Lf6!! 
Et flot lille træk der vinder direkte.

Hvid spiller enten f8D eller Dh4 næ-
ste gang.

8. Nørskov – Brondt
Niels er en af topscorerne hos Brøns-
høj i denne sæson. Topbrætterne har
skuffet, men bunden har spillet så
godt, at vi muligvis stiller i fuldstæn-
dig omvendt opstilling til næste sæ-
son …
22. e6!! 
Et flot gennembrud på de hvide

felter. 
22. Kh1!? er også stærkt, men kun

fordi der er trækomstilling.

22... Lxe3+ 23. Kh1! Te7 
Efter 23... Dxg3 24. exf7+ vinder

hvid på point.
24. exf7+ 
Niels ville gerne spille 24. Td1!,

men var lidt nervøs for, om han
havde overset noget. Det havde han
ikke: 24... Sc6 25. exf7+ Kf8 (25...
Txf7 26. Lc4 støder vi på igen senere)
26. Dxe3 og hvid vinder, da 26... Td8
27. Tdf1 og 26...Txf7 27. Txf7+ Kxf7
28. Lc4+ også vinder.
24... Txf7 25. Td1! 
Selv 25. Txf7?! Dxf7 26. Dxe3 Sc6

27. Ta4! bør vinde.
25... Sc6 
25... Dxg3 26.Td8+ Tf8 27.Tfxf8

mat!; 
25... h6!? var sikkert det bedste

forsvar. Hvid vinder kun efter 26.
Lh5!! Te7 27. Dxc7 Txc7 28. Td8+
Kh7 29. Tff8 g6 30. Th8+ Kg7 31.
Tdg8+, hvor angrebet fortsætter
uden dronninger. 
Noter venligst, at hvis hvid slår

springeren, bliver det sikkert remis.
Men bindingen kan bruges til at
holde sort passiv: 31... Kf6 (31... Kf7
32. Lxg6+ Kf6 33. Lxe4, og nu kan vi
snart godt slå springeren) 32. Txg6+
Ke5 33. Te8+ Kd5 34. Tf6! Det mest
præcise. 34... Lc1 35. Ld1 e3 (35...
Sd7 36. Tf5+ og hvid vinder) 36.
Lb3+ Kc5 37. Te5 mat!
26. Lc4! 
Pointen. 
26... Dxg3 27. Lxf7+?! 
Lidt nervøst spillet. 27. hxg3! Taf8

28. Txf7 Txf7 29. Td7 vandt let.
27... Kh8 28. hxg3 g6 29. Tff1 Lh6

30.Ld5 e3 
Hvid bør vinde let. Men som så

ofte sker efter at en spiller har “over-
spillet” i forhold til, hvor god han
tror, han er (ikke hvor god, han fak-
tisk er), og så begynder han at spille
for “safe”, og det får den modsatte ef-
fekt. Her ville 31. Lf3! holde fuld
kontrol. Eller hvid kunne spille 31.
Tf7 Td8 32.Lf3, og Nicolai havde
muligvis givet op.
31. Lxc6?!e2 32. Lxb7 Tb8 33.

Lxa6 exd1D 34. Txd1 Txb2 
Dette slutspil vinder sikkert sta-

Aktuel taktik
Løsninger til taktikøvelser side 58
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dig, men det er ikke så let længere. 
35. Td8+?! 
35. Lc4 Tc2 36. a6 Le3 37. Te1

Txc3 38. Ld5 Lb6 (38...Ta3 39.Txe3)
39. a7+ og vinder.
35... Kg7 36. Td7+ Kf6 37. Lc4 Le3

38. Tf7+? 
38. a6! var bedst, men det er ikke

længere let at forsikre, at hvid vinder.
38... Kg5 39. a6 Tb1+ 40. Tf1

Txf1+ 41. Lxf1 
Tidnøden er overstået, og vi kan

se, at den hvide konge er spærret
inde i et uligefarvet løberslutspil. 
41... h5 42. Kh2 Lf2 
Et dejligt felt til løberen. 
43. Kh3 Kh6 44. Lb5 Kg5 45. Le8

La7? 
Giver hvid en ufortjent chance til

at bryde fri af jerngrebet. Hvis sort
var gået frem og tilbage med kongen
(h6-g5) ville han altid have ... h4
imod g3-g4. Den hvide konge slip-
per ikke ud, og sort holder remis. 
46. Lxg6! 
Mens uligefarvede løberslutspil

har en remistendens, står det ander-
ledes til i slutspil med tre bønder
imod en løber. 
46... Kxg6 47. g4 Kg5 48. gxh5

Kxh5 49. Kg3 Kg5 50. Kf3 Kf5 51.
Ke2? 
Et passivt og grimt træk. Hvid

vandt let efter 51. g4+ Ke5 52. c4,
sort er i en slags træktvang, da alle
træk gør ondt værre. Men hvid i
trækket vinder alligevel efter Kg3-h4.
52... Lg1 Det eneste felt, hvor hvid

ikke vinder et tempo på løberen.
Men efter 53. g5 Kf5 54. g6 Kxg6 55.
Ke4 Kf6 56. Kd5 Ke7 57. c5! er løbe-
ren ude af spil, og a-bonden for-
vandles.
51... Ke4 52. g4 Kf4?? 
Denne fejl lukker den hvide konge

ind igen og taber partiet. Niels
troede efter partiet, at han havde
vundet ved korrekt spil efter træk 41,
så måske fangede Nicolai ikke, at han
var i gang med at holde remis? Lø-
bertræk holdt. For eksempel 52...
Lg1 53. g5. Det eneste forsøg (53. c4
Kf4 54. Kd3 La7!, og vi kan se, at
kongen ikke kan komme med) 53...
Kf5 54. Kd3 Kxg5 55. Ke4 Kf6 56.
Kd5 Ke7. I forhold til tidligere vari-
anter kan vi se, at den hvide bonde
kun er nået til c3 og ikke kan nå til
c5 i et spring.
53. Kd3 Kxg4 
53... Lg1 54. Kc4, og hvid er på vej

til d5.
54. Ke4! Kg5 55. Ke5! 
Pointen. Den sorte konge kan ikke

komme med. 
55... Kg6 56. Ke6! Kg7 57. Ke7! 
Hvid har vundet tid til at spille c3-

c4, inden han bringer kongen til
dronningfløjen. Sort kan ikke gøre
andet end at give en skak, som gør,
at den hvide konge vinder et tempo
på løberen. 
57... Lc5+ 58. Kd7 Kf7 59. Kc6 Le3

60. c4 
Truer c4-c5. 
60... La7 61. Kb7 Le3 62. a7 Lxa7

63. Kxa7 Ke7 64. c5 Kd8 65. Kb7 1-0.

9. Adams – Skytte
Det andet parti fra Europa Cuppen.
Dette kampdrama endte remis, efter
at begge kunne have vundet, efter
28... Tc6 29. Dd3 Lc4 30. Td1 
med lige spil. Remis ved træk 55

efter yderligere drama. 
½-½.

Skytte kunne have fået den helt store
skalp med:
28... De1!! 
Det var første træk. 
29. Te2 
Hvid skal “panikke”. Efter et ven-

tetræk som 29. Kg2 kommer 29...
Tc6 30. Dd8 Lc4! 31. Lxc4 bxc4, hvor
både Tf6 og Dxe4 truer. 
Hvid kan sprælle i nettet, men er

fortabt.
29... Db1! 30. Td2 
30. f3 Lc4, og sort vinder mate-

riale.
30... Sxh2! 31. Kxh2 Dxf1 32.

Dxe5 
Sort har flere måder at hævde en

stor fordel her. Men kun én direkte
gevinst:
32... Td8!! 33.Txd8 
33. Df4 Lh3 34. f3 giver sort

mange gevinstmuligheder. 
For eksempel 34... Td3! 35. Lf8 f6

36. Lc5 Txf3 37. Dh4 Le6 med fuld
kontrol.
33... Dxf2+ 34.Kh1 Lh3 
med ”mindst” mat.
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Det blev kun til en enkelt dansk
medalje ved de nordiske ung-

domsmesterskaber i skak 2020. Til
gengæld var den af guld
Eftersom Ungdoms NM i år spil-

ledes på hjemmebane på Hotel Fre-
dericia fra 14.-16. februar, var der før
turneringen en vis optimisme blandt
de danske deltagere, der blev fundet
ved Ungdoms DM i Køge i oktober.
Men konkurrencen var hård, og i

sidste ende blev det velbegrundede
håb om to-tre medaljer konverteret
til blot en enkelt i realiteternes bar-
ske verden. Til gengæld var den af
guld. I yngste gruppe U10 (E-grup-
pen) vandt Vitus Bondo Medhus
med 4½ af 6, og han gik ubesejret
gennem turneringen.
Før sidste runde havde Bjarke

Hautop Kristensen og Nicolai Ki-
strup (A-gruppen) samt Jeppe Hald
Falkesgaard (D-gruppen) pæne
chancer for at komme blandt medal-
jetagerne, men alle tre sluttede tur-
neringen med et nederlag.
Endnu en gang beviste Norge, at

man på ungdomsfronten er et par

hestehoveder foran de andre nordi-
ske nationer. Som det eneste land var
det imidlertid Island som kunne hø-
ste to guldmedaljer, mens Norge,
Danmark og Finland alle vandt én.

Danske placeringer (6 runder)

U20:
5. Bjarke Hautop Kristensen 3½. 
8. Nicolai Kistrup 3.

U16:
4. Sander Stage-Steffensen 3½. 
8. Adesh Easwaralingam 3.

U14:
6. Casper Yukun Liu 3. 
10. Oscar Veiergang 2½.

U12:
5. Jeppe Hald Falkesgaard 4. 
7. Noah Krug Wahlgreen 3½.

U10: 
1. Vitus Bondo Medhus 4½. 
10. Tunav Chanci Penki 1½.

Nationskonkurrencen
1. Norge 38½. 
2. Sverige 32½. 
3-4. Island og Danmark 32. 
5. Finland 31½.
6. Færøerne 13½.

Vitus vandt NM

Vitus Bondo Medhus levede op til favoritværdigheden i E-gruppen og vandt NM.
Foto: Turneringens hjemmeside.

To glade islændinge vandt NM-pokalen. Fra venstre Vignir Vatnar Stefansson 
(B-gruppen) og Hilmir Freyr Heimisson (A-gruppen). 

Foto: Det islandske skakforbund.
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I den russiske by 
Jekaterinburg 

kæmper otte spillere
om at udfordre 
den norske 

verdensmester 
Magnus Carlsen 

senere i år
Fabiano Caruana, 

USA
VM-udfordrer 2018

Teimour Radjabov, 
Aserbajdsjan

Vinder FIDE World Cup 2019

Wang Hao, 
Kina

Vinder FIDE Swiss 2019

Alexander Grischuk, 
Rusland

Vinder FIDE Grand Prix 2019

Anish Giri, 
Holland

Højeste ratingsnit

Kirill Alekseenko,
Rusland
Wild card

Ding Liren, 
Kina

Nr. 2 FIDE World Cup 2019

Ian Nepomniachtchi, 
Rusland

Nr. 2 i FIDE Grand Prix 2019

Løsning på studien på side 63

1. Kc8! Kf8
1… Ke7 2. Kc7 Kf8 (2… Ke8 3. Kd6
Kf8 4. Sg6+) 3. Sg6+ hxg6 4. Kd7 Kf7
5. Kd6.
2. Sg6+ Kf7
2… Kg7 3. Sh4 eller 2… hxg6 3. Kd7
Kf7 4. Kd6.
3. Sf4!
3. Sh4 Ke8! 4. Kc7 Ke7.
3… h6 4. g6+ Kf6 5. Kd7 h5 6. Ke8
Kg7
6… h4 7. Kf8.
7. Ke7 h4 8. Ke6 h3 9. Kf5 h2 10.
Sh5+ Kh6 11. Sg3 og Hvid vinder.

Afstemningen om Årets Skakspiller
2019 endte ikke overraskende med,
at den blot 15-årige stormester Jonas
Buhl Bjerre blev stemt ind på første-
pladsen. Udover hæderen modtog
han et gavekort på 500 kroner til
Dansk Skaksalg.

Top 10 - Årets Skakspiller 2019
1. Jonas Buhl Bjerre 833 point
2. Jesper Søndergaard Thybo
657 point

3. Allan Stig Rasmussen
537 point

4. Filip Boe Olsen 350 point
5. Jens Kristiansen 349 point
6. Mads Andersen 324 point
7. Ellen Fredericia Nilssen
253 point

8. Kassa Korley 179 point
9. Nina Høiberg 154 point
10. Kåre Hove Kristensen

149 point 

I det forløbne år delte Jonas Bjerre
blandt andet førstepladsen ved DM,
hvilket udløste hans første GM-
norm samt et møde i en hurtig-

match mod verdensmesteren Mag-
nus Carlsen i Cirkusbygningen i Kø-
benhavn. Blot et halvt år senere
havde han også scoret GM-normer i
Budapest og på Isle of Man.

Ny GM-norm af Jonas
Mens Jonas Bjerre venter på at mod-
tage stormestertitlen officielt af
FIDE, så viste han straks i 2020, at
han er sin stormestertitel værdig. I
den spanske turnering Roquetas de
Mar blev han nr. 4 efter korrektion
og scorede på ny en GM-norm med
7/9. Jonas sluttede blot et halvt point
efter GM Vitaliy Bernadskiy,
Ukraine, og GM Karen H. Grigo-
ryan, Armenien. Jonas spillede remis
med de to turneringsvindere. GM
Tigran K. Harutyunian, Armenien,
blev nr. 3, og GM Vitaly Sivuk,
Ukraine, blev nr. 5 – de scorede
begge syv point. Blandt turneringens
50 spillere var der 17 stormestre.

Tæt i toppen
DM i hurtigskak 2019 blev spillet i
FO-byen i Aarhus. Turneringen var
stærkt besat, og det endte med en fi-
redelt førsteplads. DM-titlen gik til
IM Jesper Thybo, Jetsmark, på kor-
rektion. GM Jonas Bjerre, Skander-

borg, blev nr. 2. I sidste runde spil-
lede netop disse to remis i et spæn-
dende parti. Pelle Rødkjær Bank, SK
1968, blev nr. 3 et mulehår foran GM
Allan Stig Rasmussen, Jetsmark.
Disse fire spillere scorede alle 5½
point. 61 spillere deltog i mesterska-
berne i det centrale Aarhus.

Haubro sejrede
IM Martin Haubro vandt finalen om
Københavnsmesterskabet 2019: 
1. IM Martin Haubro, BMS, 4½/5. 
2. FM Viktor Haarmark Nielsen,
Øbro, 3. 3.-4. FM Aref Vasli, Brøns-
høj, og Casper Liu, BMS, 2½. 5. FM
Søren Bech Hansen, Øbro, 2. 6. FM
Mikkel Manori Jacobsen, BMS, ½.

Thybo tæt på
Den traditionelle nytårsturnering i
Stockholm, Rilton Cup, blev vundet
af den amerikanske stormester Els-
han Moradiabadi med 7 af 9. Han
havde bedre korrektion end den rus-
siske IM Arseniy Nesterov, der dog
scorede en GM-norm. IM Jesper
Søndergaard Thybo blev bedste dan-
sker på en 12. plads med 6 point og
han var atter en gang ikke langt fra
at score en stormesternorm.

BRÆTTET
RUNDT

15-årig blev Årets Skakspiller

Blomster til Jonas Buhl Bjerre, Årets Skakspiller 2019. Foto: Thomas Vestergård.
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Vi præsenterer ”Matmaskinen”
– en ny serie om børne- og ungdomsskak ved Marie Frank-Nielsen.

DM i skak spilles også i år på Hotel Svendborg. 
Fra Svendborg har vi en stor reportage om årets påskestævne.

Der vil være en fyldig beretning fra 
Kandidatturneringen i Jekaterinburg i Rusland.

De mest interessante partier bliver grundigt kommenteret. 

Vi fortæller om vindere og tabere i Xtracon Skakligaen og stiller
skarpt på oprykkerne fra de forskellige divisioner.

Mindeord

NNiieellss  MMøølllleerr  RReennddlleevv  
((1133..88..11994477  --  2299..1122..22001199))

Det blev modtaget med stor sorg,
da budskabet om Niels Rend-

levs død nåede os skakspillere i slut-
ningen af året under Øbro Nytår. 
“Niller”, som han blev kaldt af alle,

var en stor personlighed i dansk
skak. I de første mange år for det
meste i københavnsområdet, men da
han senere fandt glæde ved at spille
med i veteranklassen under påske-
stævnet, lærte skakspillere over det
ganske land at sætte pris på hans
lune og varme. Han skabte venska-
ber på kryds og tværs af Danmark.
Niller kunne udfylde et rum som

få – både fysisk og mentalt. I hans
nærhed var der altid sjov og ballade,
så derfor blev der hurtigt fyldt om-
kring brættet, når der skulle analyse-
res. Mange kan sikkert huske ham
fra de hyggelige seancer i Atriumgår-
den på Konventum i Helsingør un-
der Politiken Cup og senere Xtracon
Chess Open. Her havde han ofte sin
elskede hustru Helen ved sin side.
Senest i sommeren 2019.
Mange husker især Niller fra hans

mange år i Vanløse Skakklub. I slut-

ningen af 60erne var VS en klub med
mange unge, talentfulde skakspillere.
Trods hård konkurrence lykkedes
det Niller i starten af 70erne at blive
både mesterspiller og deltage på
klubbens divisionshold. Da Vanløse
Skakklub blev en del af Damhus
Skakklub, var det så her Niller slog
sine folder og fra 2015 i Frederiks-
berg Skakforening. I de sidste mange
år var det især seniorskakken, som

Niller dyrkede. Han nød at møde alle
vennerne og havde altid en kvik be-
mærkning parat til dem.
Niller var pædagog med stort P.

Han var i 35 år børnehaveleder, og
han var et engageret og fagligt men-
neske med klare politiske holdnin-
ger.
Niller vil blive savnet i skak-Dan-

mark.
Jan Løfberg

Niels Rendlev (tv.) under sommerens Xtracon Chess Open. Foto: Jacob Pallesen.

Pokal med de store ører

Det blev IM Bjørn Møller Ochsner,
Skanderborg, der i sidste ende kunne
stå med ”pokalen med de store ører”,
som symbol på, at han havde vundet
Aarhusmesterskabet 2020. 43 spillere
deltog i mesterskaberne i Chess
House. GM Henrik Danielsen, Køge,

blev nr. 2, med 6 point. IM Jens Ove
Fries Nielsen, Fredericia, blev nr. 3
med 5 point. Det blev afgørende, at
Ochsner slog JOFN, mens Danielsen
i sidste runde spillede en hurtig
remis mod JOFN, og Ochsner besej-
rede Viktor Haarmark Nielsen fra
Øbro.

Senior-DM i Løgumkloster
Seniormesterskaberne havde i år del-
tagelse af 68 spillere på Løgumklo-
ster Højskole. Som sædvanlig var
hyggen i højsædet mellem runderne,
men på brættet på der ofte kæmpet
hårdt. At ratingfavoritten Poul Re-

witz vandt yngste gruppe var ikke
overraskende, eftersom han for blot
to år siden spillede med i lands-
holdsklassen.
Blandt de ”rigtige” seniorer var

den 25. seedede Bjarne Meldgaard
Rasmussen fra Varde Skakklub den
helt store overraskelse. Han førte før
næstsidste runde, men da han tabte
til Per Holst fra Nordre udeblev den
helt store sensation, og Holst vandt
DM.
Der var blandt deltagerne stor til-

fredshed med arrangementet og spil-
lestedet.

BRÆTTET
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Foto: Thomas Vestergård.
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Gukesh D er en af verdens yngste
stormestre. Dommaraju Gu-

kesh, som han reelt hedder, bliver
først 14 år den 29. maj. I Hillerød
Skakklubs 110 års jubilæumsturne-
ring var han det helt store nummer
og vandt den åbne gruppe med 8
point af 9. Den kinesiske GM Chong -
sheng Zeng blev nr. 2 med 7½. 
Kineseren tabte overraskende i 8.
runde til Hillerøds egen Jens Øster-
gaard. 

Selv om den åbne turnering blev
meget stærkere besat end forudset,
så var hovedturneringen en WIM-
turnering, hvor de bedste danske
kvinder fik chancen og scorede alle
omkring 50 %:

1. WIM Magdalena Miturova, 
Tjekkiet, 6½. 

2. WIM Sheila Barth
Stanford, Norge, 6. 

3-4. WFM Ellen Fredericia
Nilssen, Køge, og Margarita
Baliuniene, Enkeltmedlem,
5. 

5-7. WFM Esmat Guindy, Viborg,
WCM Ellen Kakulidis, Øbro, 
og Margarita Zaritovskaja, 
Sverige, 4. 

8-10. WFM Andreea-Cristina 
Nastase, Rumænien, 
WIM Ana Berke, Kroatien, og
Petra Kejzar, Slovenien, 3½.

Gukesh D vandt den åbne turnering i Hillerød. Foto: Thomas Vestergård.

13-årig inder vandt Hillerød


