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I forbindelse med Skak-OL på Mallorca afholdt
de internationale skakforbund traditionen tro sine
årlige møder. Unionen var denne gang repræsen-
teret af undertegnede.

Nordisk Skakforbunds møde var uden de store
punkter. Jeg fremførte det synspunkt, at Nordisk
Mesterskab er blevet en for dyr turnering for
forbundene og arrangørerne set i forhold til den
interesse, turneringen har både hos medier og
spillere. Der var delte meninger om dette, men
en gruppe, der i forvejen var nedsat til at se på
turneringens reglement, kigger videre på alter-
native muligheder for at afholde mesterskabet.
NM 2005 spilles i september i Finland.

Den Europæiske Skakunion (ECU) behandlede
bl.a. et forslag fra bestyrelsen om at imødekomme
den kritik, der har været rejst fra spillere og for-
bund af, at der har været pligt til at bo på be-
stemte hoteller (vel at mærke til en betydelig
overpris, som angiveligt endte hos arrangører-
ne) ved ECU’s turneringer. Det blev vedtaget, at
deltagerne fra 2007 (juniorturneringer undtaget)
frit kan vælge hotel, og at der i øvrigt ikke må
tages overpris på de officielle hoteller. Desuden
var der valg til ECU’s bestyrelse.

Tyske Egon Ditt blev genvalgt som kasserer. Den
georgiske stormester Azmaiparashvili og russi-
ske Evgeni Eletsky tabte begge kampvalg til fin-
ske Mikko Markkula og franske Damir Levacic.
Det foregik i forbavsende god ro og orden, og
var med til hos en førstegangsdeltager som mig
at efterlade indtrykket af en både velfungerende
og demokratisk organisation.

Det var til gengæld ikke just det samme billede,
jeg på forhånd mødte op med til FIDE’s kongres.

Den generelle opfattelse hos alle, jeg talte med,
er dog, at administrationen i FIDE, som har flyt-

tet sit kontor til Athen, fungerer aldeles glim-
rende under ledelse af en såkaldt trojka bestående
af græske Makropoulos, norske Morten Sand og
den engelske kasserer David Jarrett. De har bl.a.
fået gennemført en effektiv budgetkontrol og
skabt et langt bedre overblik mht. regler og ved-
tagelser. Trojkaen er lønnet og fortsætter endnu
to år, hvorefter der skal findes en fuldtidsansat
person til opgaven. Problemerne i FIDE’s om-
dømme og manglende evne til at få løst proble-
merne i den internationale topskak relaterer de
fleste til præsident Ilyumzhinov, som i øvrigt
brillerede ved sit fravær under hele kongressen.
Han er på valg i 2006, og meget positivt er der en
særdeles velovervejet og konstruktiv opposition
ledet af det amerikanske skakforbund, som ar-
bejder på at opstille en ny kandidat. Officielt er
der endnu ikke sat navn på modkandidaten, men
der er i høj grad grund til optimisme og fuld
opbakning også fra dansk side.

FIDE’s økonomi er presset, og det blev derfor
vedtaget at hæve medlemslandenes kontingent
efter en i og for sig ganske rimelig model.

Kongressen vedtog en række ændringer til reg-
lerne for skakspillet, som træder i kraft fra 1. juli
2005. Der kommer mere om disse på et senere
tidspunkt.

OL 2008 blev med bl.a. dansk støtte tildelt Dres-
den i det sydøstlige Tyskland, foran Tallinn,
Estland. I 2006 afholdes OL i den vinterolympiske
landsby i Torino, Italien.

Generelt betragtet var FIDE-kongressen, trods
en efter nordeuropæiske standarder uhørt dikta-
torisk mødeledelse af Makropoulos, en ganske
positiv oplevelse, som giver en vis grund til tro
på FIDE’s fremtid.

Erik Søbjerg
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Arrangører, som planlægger at af-
holde internationale titelgivende tur-
neringer i 2005, kan indsende skrift-
lig ansøgning til FU (ved underteg-
nede – se adresse på side 2) om øko-
nomisk støtte.

Ansøgningsfristen er den 15. ja-
nuar 2005.

Ansøgningen bedes vedlagt et så
detaljeret budget som muligt. Ansø-
gere får svar 1. februar. Der er af HB
afsat en ramme på kr. 50.000 til for-
målet.

Erik Søbjerg
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På generalforsamlingen for Esbjerg
Skak Union valgte Brian Isaksen
efter 20 år på formandsposten at
trække sig af helbredsmæssige årsa-
ger.

Til ny formand valgtes Jens Niel-
sen, som de sidste to år har været
kasserer for ESU, samt siden Vester-
havsturneringens genopståen i 1996
har deltaget i arbejdet med denne.

For øvrigt blev det besluttet er der
kommer en 20. udgave af Vester-
havsturneringen i juli 2005, igen
spillet som en open.

Jens Nielsen
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Med sin tredje stormesternorm in-
den for blot ti måneder bliver IM Ja-
cob Aagaard udnævnt til Stormester
'conditioned on rating', hvilket be-
tyder, at han skal øge sin aktuelle
rating med ca. 50 point, før det lille
forbehold kan stryges. De tre GM-
normer blev scoret i Rilton Cup samt
det skotske mesterskab og nu senest
i en turnering i Arco, Italien.

Jacob Aagaard har allerede skre-
vet om Rilton Cup og har lovet at
kommentere til Skakbladet også fra
de to seneste turneringer.

#����	���
��"����
�	��$%&�	�����
�'��

Vladimir Kramnik kan fortsat titu-
lere sig 'Verdensmester i klassisk
skak' efter at have holdt uafgjort 7-7
i VM-matchen mod Peter Leko. Den
ungarske stormester var ellers foran
før matchens sidste parti, men her
lykkedes det Kramnik med overbe-
visende spil at udligne.

Verdensskakforbundet FIDE hå-
ber stadig at kunne genforene Kram-
niks uofficielle men almindeligt an-
erkendte titel med FIDE's officielle
men knap så prestigefyldte titel.
Næste skridt er en match mellem
Rustam Kazimdzhanov, der vandt
FIDE-VM i Libyen tidligere på året,
og verdensranglistens nr. 1, Garri
Kasparov. Men Kramnik synes util-
bøjelig til at acceptere en match mod
vinderen af dette opgør.

����	���"��������
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Skakolympiaden på Mallorca slut-
tede umiddelbart før Skakbladets
deadline med sejr til Ukraine foran
Rusland og Armenien. Stor repor-
tage i Skakbladet nr. 1.
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Det første træk i divisionsturne-
ringens ny toprække, Skakligaen,
blev gjort lørdag den 6. november
i fællesstævner på samme tid i
København og Århus.

I en turnering med erhvervede
rettigheder og kvalifikation gen-
nem op- og nedrykning ændrer
man ikke systemet uden omhyg-
gelige overgangsordninger, og her
ved den historiske premiere på
Skakligaen i divisionsturneringens
43. sæson, er det da også mest nav-
net, der er nyt.

Dog også det symbolske start-
skud på en mere omfattende revi-
dering af den turnering, som uden

sammenligning har givet mest de-
bat i forhold til gennemførte æn-
dringer.

De første runder tydede på, at
det sportslige udfald af turnerin-
gen heller ikke står over for store
omskiftelser i indeværende sæson.
Helsinge Skakklub, som har vun-
det turneringen de seneste fire år i
træk, lagde ud med storsejr 7½-½
over K.41 fulgt af 5½-2½ over
solide SK 1968, som i sin 1. runde
match havde vundet med samme
cifre over Brønshøj. Kampen om
sølvet er mere åben, idet Skoler-
nes Skakklub har tabt sine første
matcher til Helsingør og Føroyar.

1. Helsinge 13
2. Helsingør 10
3. Føroyar 9
4. SK 1968 8
5. Brønshøj 8
6. Nordre 6½
7. Skolerne 6½
8. K41 3

Stillingen før 3. runde:
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Skakbladets julekonkurrence består af seks diagramstillinger, som
skal analyseres og vurderes. Løsningerne skal for hver enkelt stilling
angive, om resultatet ved bedste spil bliver gevinst for hvid, remis,
eller gevinst for sort. Løsningerne skal være begrundet med de vigtig-
ste varianter.
Opgaverne er udvalgt af H. Larsen, Hillerød, og alle seks diagram-
stillinger byder på klare og smukke (men ikke nødvendigvis enkle!)
pointer. Visse af opgaverne kan givetvis løses på computer, andre
ikke. Men før man overlader løsningsforsøgene til sin PC, bør man
nok overveje, om maskinen har samme glæde ved analyserne, som
man selv kunne have haft.
Til den bedste løser er der gavekort på 500 kr. til Dansk Skaksalg
ApS, og til næstbedste løser et gavekort på 250 kr. Blandt alle delta-
gere, der har mindst tre rigtige løsninger, trækkes lod om 10 gavekort
à 100 kr. til Dansk Skaksalg.

Løsninger skal være Skakbladets redaktion, Kongestien 16,
2830 Virum, i hænde senest mandag den 17. januar 2005.
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Dansk Skak Unions egen forretning,
Dansk Skaksalg ApS, fik 1. oktober
ny direktør.

Siden påsken 1997 har Lotte Ja-
cobsen ledet forretningen,  støttet af
ægtemanden, Poul Jacobsen, og med
forretning i en nybygget fløj af de-
res hus i Bro på Fyn. Men som følge
af længerevarende sygdom rækker
hendes kræfter ikke mere til at stå i
spidsen for Skaksalget. Det ledende
ansvar overtages  efter aftale med be-
styrelsen af Poul Jacobsen, der an-
sættes som ny direktør, mens Lotte
Jacobsen – i et rollebytte, der lykke-
ligvis var muligt – fremover vil hjæl-
pe til i den udstrækning, hendes hel-
bred tillader det.

Poul Jacobsen er i forvejen en ak-
tiv organisationsmand i dansk skak,
kasserer i Fyns Skak Union og tidli-
gere medlem af Dansk Skak Unions
forretningsudvalg. Spørger man ham
om Dansk Skaksalgs visioner for den
nære fremtid, er svaret 'Netbutikken'.
Med større sortiment og overskuelig-
hed er det forhåbningen, at den kan
blive et endnu bedre alternativ til
telefonsalget. Og så vil han gerne
fastslå, at man udmærket kan handle
i Netbutikken med betaling på 'gam-
meldags manér', altså uden brug af
Dankort.

Op til jul introducerer Dansk
Skaksalg en ny rabatordning, som
man kan læse mere om i annoncen
på bladets bagside. Eller på forret-
ningens hjemeside:
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Axel Nielsen var et større navn i
dansk skak, end de fleste i dag er
klar over.

Han var født i Brylle på Fyn, fik
preliminæreksamen fra Glamsbjerg
og blev derefter kontoruddannet.
Han ramtes midt i 1940’erne af TB,
der på det tidspunkt ikke kunne be-
handles, men medicinen mod den
blev fundet i tide til, at Axel Nielsen
var mellem de overlevende, om end
hans fysik aldrig blev helt restitue-
ret. Han blev tilkendt en invalidepen-
sion, men foretrak at klare sig selv,
og så oprettede han sin skakbutik i
Odense, først på Egebæksvej og si-
den på Klostervej.

På det tidspunkt var han allerede i
gang med en bemærkelsesværdig
skakkarriere. Han debuterede i lands-
holdsklassen på hjemmebane i 1944
med 4½/7 som delt nr. 3. Allerede to
år efter besatte han 2. pladsen, ½
point efter Bjørn Nielsen.

At han ikke vandt et dansk me-
sterskab, skyldtes fremkomsten af
Bent Larsen. Fynboen blev nr. 2 ef-
ter Larsen i såvel 1954 som 1955. I
begge år havde hans score normalt
været en vinderscore, især i 1955,
hvor det må have været meget skuf-

!2���3	�����
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fende ikke at sejre med 8½/11. Han
tabte til Larsen efter 72 seje træk og
delte med Jens Enevoldsen, som han
distancerede i den samlede stilling.
Axel Nielsen spillede i alt 14 lands-
holdsklasser og scorede 80 point i
145 partier, 55,17%.

Også på landsholdet gjorde Axel
Nielsen fyldest. Han debuterede mod
Norge i 1948 med 1½/2 og var siden
fast på det danske hold i de dobbelt-
rundige nordiske landskampe. Han
spillede 49 kampe med 63 partier,
og at hans samlede score blev lige
under 50%, 48,39, skyldtes også
Bent Larsen! Hans indsats bragte
Danmark i A-finalen i Moskva 1956,
og dér var der store klø mod toppen
af verdenseliten. Alligevel scorede
Nielsen såmænd 2½/7. Også i 1954
og 1960 blev Nielsens OL-resultat
÷2.

Han havde sandsynligvis spillet
bedre på landsholdet, hvis ikke han
havde været udsat for en vis ringe-
agt fra Jens Enevoldsen, der ikke
havde meget til overs for mindre
ånder fra Provinsen. Slet ikke, hvis
de var naturligt beskedne. Det på-
virkede ved flere lejligheder hold-
moralen på de danske hold.

Axel Nielsen spillede kun få gange
individuelt i udlandet, men gjorde
det med gode resultater. I 1949 var
han dansk repræsentant, da klubben
i svenske Jönköping jubilerede. I et
felt af stærke spillere fra hele Nor-
den sejrede odenseaneren trods en
vaklende start med 1½/3 – han vin-
der de resterende partier: 1. Axel
Nielsen 7½/9. 2. Storm Herseth,
Norge 7. 3. Zandor Nilsson, Sverige
6. Turneringsvinderen berettede i
Skakbladet udførligt om den fine
turnering og de dygtige arrangører,
men viste ikke en eneste af sine ge-
vinster, kun et partifragment:

Sort i trækket:
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Stedt, Sverige - Axel Nielsen
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Etc. med sikker sort gevinst.

I 1960 var Nielsen tilbage i Stock-
holm, nu for at spille Stockholm
Schackförbunds 50 års Jubilæums-
turnering. En skræmmende stærk
GM-turnering, der vandtes af Tal
9½/11 foran Uhlmann 9 og Kotov
8. Axel Nielsen scorede hæderlige 4
point med gevinster over så promi-
nente folk som Ståhlberg og Un-
zicker.

Nielsens solide stil med få store
fejl egnede sig perfekt for k-skak,
og han vandt da heller ikke mindre
end 13 DM i k-skak, hvor han var
DSU’s k-skak-leder fra 1956-75(!).
Yderligere vandt han til manges
overraskelse i 1948-49 et k-skak-
parti, der bragtes dels i Politiken, dels
i Norges største avis ‘Verdens Gang’
med et træk om dagen, mod nord-
manden Erling Myhre. I 1955 vandt
han DM i k-skak og blev nr. 2 i nær-
skak – det nærmeste, nogen dansk
spiller har været på ‘the double’!

Fra 1933 var Axel Nielsen med-

�
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lem af Læseforeningen, Odense, hvis
førstebræt han var i mere end en ge-
neration. I 1976 blev han æresmed-
lem, og ved hans 80 års fødselsdag i
1994 var han stadig så stærk, at han
spillede med på fynsserieholdet, og
der blev arrangeret en fødselsdags-
turnering med ham selv som delta-
ger.

Axel Nielsen ydede ud over k-
skakken en organisatorisk indsats,
som de færreste er opmærksom på.
Han var flere gange med til at fore-
slå regler for turneringer og udtagel-
ser, og i 1954 afløste han Villads
Junker som en meget pålidelig re-
daktør af Skakbladet. I 1959 efter-
fulgtes han af Eigil Pedersen.

Axel Nielsens butik blev et lille
tempel for skak- og bridgespillere
(Nielsen dyrkede næsten til det sid-
ste bridge og vandt et enkelt fynsk
holdmesterskab). Kunder kunne tage
al den tid, de ville, når de afsøgte
hylderne for den ønskede litteratur,
mens inderkredsen og besøgende
kom med i baglokalet til en kop kaffe
med rokade og en hygge-skak-snak.
Nielsen fik kontakt med spillere i

hele landet gennem sit arbejde med
k-skakken. Når en spiller modtog
startbrev, fik han samtidig en bro-
chure med gode tilbud på alt, hvad
en k-spiller kunne begære, og det
skabte et stort, stabilt salg.

Først i den allersidste tid af det 90
år lange liv kneb det med såvel men-
talt som fysisk helbred, og han måtte
standse bridgespillet. Lad os slutte
denne ihukommelse af et af dansk
skaks store navne, et af de største
fynske, med dette parti fra påske-
turneringen 1955, hvor 8½/11 altså
ikke var nok til at hjemtage ‘skabet’.
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Grünfeld-Indisk / D72
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Axel Nielsen anførte i Skakbladet
varianterne 25. Tf1 Lh6 og 25. Kf1
Ld3! 26. Dxd3 Ld4 27. Se4 Txe4 og
vinder.
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Svend Novrup

Læseforeningens Skakklub har
taget initiativ til en Axel Nielsen
Mindeturnering, sandsynligvis den
30. april 2005.
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Inden for Dansk Skak Union er
der truffet beslutning om så vidt
muligt at gennemføre officielle
arrangementer på mere eksklu-
sive spillesteder, end vi tidligere
har været vant til. Påsketurne-
ringen for 2004 og 2005 afvik-
les således på Hotel Hvide Hus i
Køge.

Også ved den 18. udgave af
Politiken Cup – spillet i slutnin-
gen af juli – var det hidtidige
spillested, Nørrebrohallen, ble-
vet fravalgt af Københavns Skak
Union til fordel for Quality Ho-

tel i Høje Taastrup. Om det var
muligheden for at bo og spille
samme sted eller Magnus Carl-
sen-effekten skal være usagt.
Men i hvert fald udgjorde de 51
nordmænd den suverænt største
udenlandske delegation.

En anden ændring i forhold til
tidligere var, at alle præmier blev
afgjort ved korrektion. Forstå-
eligt at arrangørerne ønsker, at
der også bliver kæmpet i sidste
runde. Hvor der ved deling af
præmier måtte forudses flere re-
miser uden kamp. Den anvendte

5�����
������

korrektionsform – hvor man
medregner samtlige modstan-
deres point – var dog af mange
grunde ikke velegnet. Min mod-
stander i første runde fik f.eks.
ikke lov til at spille flere partier.
Hvilket betød, at jeg i praksis var
et halvt point efter mine stærke-
ste konkurrenter i resten af tur-
neringen (han fik 0 point, så jeg
havde en elendig korrektion).
Hvad man gjorde for de spillere,
der vandt deres første parti mod
en modstander som slet ikke
mødte frem (skete f.eks. for Nick
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Af Curt Hansen
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de Firmian) ved jeg heller ikke.
Når man – som undertegnede

– ikke ofte deltager i åbne tur-
neringer, kræves der en vis men-
tal justering i forhold til de tradi-
tionelle stormesterturneringer.
På turneringens anden dag var
der således dobbeltrunde. 2. parti
blev spillet fra 9-15, 3. parti fra
17-23. Jeg vandt – mod Eric
Brøndum og Sejer Holm. I sidst-
nævnte parti – mod danmarks-
mesteren fra 1965 (og nor-
densmesteren fra 1975) var slut-
spillet dog remisagtigt undervejs.
Men jeg slap altså med skræk-
ken. Forstået sådan at remis nor-
malt ikke er nogen katastrofe.
Men for at have en chance for at
vinde åbne turneringer med store
styrkeforskelle – der var 14
stormestre og 11 Internationale
Mestre blandt de i alt 237 delta-
gere i årets Politiken Cup – bør
man i hvert fald lægge ud med
en tre-fire gevinster. Ellers bli-
ver man hængende i gruppen lige
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under toppen. Hvor modstanderne
ofte er mindst lige så stærke som på
bord 1-5.

Der var ingen af forhåndsfavo-
ritterne, der var helt overbevisende i
den indledende fase. Den ene af vin-
derne ved Samba Cup i Skanderborg
2003, Darmen Sadvakasov (2625),
vandt således sit første parti mod
Børge Svanholm (2050) i 101 træk.
Efter at have været bagud med en
bonde indtil træk 87(!). Turnerin-
gens højest ratede spiller kom galt af
sted i 4. runde mod en af de positive
overraskelser:

3
������%	�=	��0�*<<1
!��2�����7����"����0�/4*1

Fransk / C01

���������
�������������������������

Via trækomstilling er partiet kom-
met ind i Afbytningsvarianten i
Fransk. Som den lettiske stormester
spiller så tit, han kan komme af sted
med det. Denne spillemåde har jeg
også selv eksperimenteret med, men
ikke hvor der så tidligt spilles c2-c4.
������������������������
�����������
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I forhold til en kendt variant af  Mod-
taget Dronninggambit har sort et
mertempo. Selvsagt bør han ikke
have problemer med at udligne.
����������

Sikkert med tanken at umuliggøre
standardfortsættelserne Lc1-f4/g5.
Men nu kommer Sb6 til at stå lidt
offside.
�
�����	������������������������
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Hvid står bekvemt, da sort hverken
kan lægge tryk på d4 eller fremtvinge
afbytninger af lette officerer.
���������������������	�������
�����	
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Sort har placeret Lb4 og Dh4 mærke-
ligt.
������������������������
�����������

Sorts dronning er blevet sendt i
skammekrogen. Og den kan ikke
uden videre bringes i spil igen. Hvid
har klar fordel.
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Et par tilskuere spurgte mig senere,
hvorfor sort opgav. Ifølge deres in-
formationer havde hvid meget lidt
tid tilbage på klokken. Det skulle
også være den eneste grund til at
fortsætte. Efter 27... f5 28. Sf6† Kg7
29. Sxd5 har hvid merbonde og vin-
der yderligere materiale.

Femte rundes topopgør mellem
Magnus Carlsen og Miezis sluttede
remis. Herefter var det kun Eduard
Rozentalis, der havde maksimum-
point (5). Den lettiske stormester
spillede dog sine sidste fem partier
remis. Det første mod undertegnede
i 6. runde og derefter mod Peter
Heine Nielsen. Efter sidstnævnte
pointdeling blev den litauiske stor-
mester indhentet af hovedfeltet.

Stillingen efter 7. runde: 1-3.
Rozentalis, Fedorov, Schlecht 6, 4-
20. Peter Heine Nielsen, Magnus
Carlsen, Lars Bo Hansen, Curt Han-
sen ... osv. Tyskeren Schlecht (2363)
vandt de første tre partier (det første
uden kamp = dårlig korrektion !?),
tabte så mod Fedorov, fik igen lidt
nemmere modstandere, som han be-
sejrede. Hvorefter han toppede med
en sejr med sort mod Sune Berg
Hansen i 7. runde. I de sidste tre par-
tier blev det til et halvt point og han
faldt langt tilbage.

I 8. runde spillede Rozentalis re-
mis i 13 træk mod Fedorov. Peter
Heine Nielsen og undertegnede
vandt. Og nåede som de eneste dan-
skere frem på en førsteplads, der blev
delt mellem otte spillere. Heriblandt
Darmen Sadvakasov(2625) der hid-

til som antydet ikke havde været alt
for overbevisende mod klart lavere
ratede spillere. Remis mod Carl
Fredrik Ekeberg (2298), Eirik Gul-
laksen (2390) og Allan Holst (2358).
Men i denne (8.) runde viste han sin
farlighed i taktisk komplicerede stil-
linger:

��"����
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Siciliansk / B30
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Ideen med denne trækfølge er at
undgå Svesnikov-varianten (4. d4
cxd4 5. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e5. Nu kan
3... Sf6 f.eks. besvares med 4. Lb5.
��������������������������

Hovedvarianterne fortsætter 5...d6,
hvorved sort kunne undgå den me-
get komplicerede partifortsættelse.
���������������

Kontrollen over d5 kombineret med
spil i den åbne f-linie kunne give hvid
et farligt angreb. Ulempen er, at Sg5
– foruden at angribe f7/h7 – også
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står noget udsat. Det forsøger sort i
det følgende at udnytte: 7... exf4.
Ved First Saturday-turneringen i
Budapest i august (altså efter Politi-
ken Cup) fik John Arni Nilssen en
udmærket stilling mod Paschall med
7... d5 8. Sxd5 Sxd5 9. Lxd5 exf4.
8. Lxf4 d5 9. exd5 Sd4. I divisions-
turneringen 2002 fik sort godt spil
med 9... h6 10. Sge4 Sbxd5 i Sø-
bjerg - Hutters. Betydeligt stærkere
er dog 10. d6 Lxd6 11. Lxd6 Dxd6
12. Sge4. En manøvre som også bli-
ver spillet i partiet.
�����������������	�

Tidligere er kun 11. Sxb5 afprøvet.
������������
�����������������������

13... Sxe4 14. Lxf7† Kh8 15. Sxe4
med hvid merbonde.
������

Forsøget på at udnytte sorts mang-
lende udvikling af dronningfløjen til
en lynaktion på kongefløjen ved 14.
Sxf7 Txf7 15. Lxf7† Kxf7 16. c3 –
synes chancerigt.
���������

Det mest forpligtende. En mere for-
sigtigt spillemåde – som f.eks. 14...
Tb8 15. Sxf6† Dxf6 – kom absolut
på tale.
���������������������������������

17.dxe4 bxc4 koster en bonde, men
17.Df3 var sidste mulighed for bakke
ud i et lige slutspil.
������������������������

Efter 18... Dxd4 19. Dh5 Sf6? 20.
Txf6 gxf6 21. De8† Kg7 22. Dc6
vinder sort. Men 19... Sd6 kunne
forsøges.
�������������

Herefter taber sort glat. 19... Kf6 ser
ikke tillidvækkende ud, men det er
ikke helt let at påvise en forceret
gevinst. F.eks. 20. Tf1† Sf2† 21.
Kg1 cxd4 22. Txf2† Ke6!
Også efter 20. dxe4 Dxd4 21. Tf1†
Ke7 22. c3 ser sorts stilling betæn-
kelig ud, men her skal man dog skel-
ne mellem skakcomputerens evne til
at regne lange varianter og så turne-
rings-situationen. I sidstnævnte til-
fælde skulle hvid stadig løse en van-
skelig opgave.
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I 9. runde besejrede Peter Heine Niel-
sen på topbrættet Miezis og lagde
sig dermed alene i spidsen af turne-
ringen. Den lettiske stormester har
nogle meget tvivlsomme åbninger
som sort. Mod undertegnede spillede
han i 7. runde Budapester-gambit,
som jeg desværre ikke fik givet en
tilstrækkelig hårdhændet be-
handling. Mod Peter Heine Nielsen
spillede han en tvivlsom udgave af
Bogoindisk og tabte en bonde om-
kring træk 20. Jeg fik i denne runde
et vist initiativ som hvid i Dron-
ningindisk mod de Firmian, men
manglede den præcision, der var
nødvendig for at gøre fordelen større.
Remis i 24 træk. Fedorov og Sad-
vakasov spillede remis i 9 (ni !) træk.
Carlsen - Rozentalis blev remis i 13
træk.
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Bogoindisk / E11
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En af grundstillingerne i Bogo-in-
disk. Hvid skulle ifølge eksperterne
ikke have nogen fordel, men derfor
kan den stærkeste spiller jo godt
vinde...
����������������������

I Beljavsky - Salov 1988 fulgte 14...
c6 15. Se1 axb4 16. axb4 c5, hvilket
ikke er tempotab i forhold til parti-
fortsættelsen. Beljavsky kunne nem-

lig ikke slå en passant! Holsts spille-
måde er dog formentlig også brug-
bar.
�������������������������������������	

Forpligtende. Sort påtager sig to
langsigtede problemer. En garderet
hvid fribonde i b-linien og en svag
d6-bonde. Bedre derfor det fleksi-
ble 17... Tfb8 der indleder overførs-
len af officerer til dronningfløjen.
���� ��� ���� ���� ��� ���� 
��� ���
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Fornuftigt i træk 17 men her virker
det som tidsspilde. Hvid vil foreløbig
ikke spille b5-b6. Aktivt modspil
kunne kun opnås ved at overføre Sf6
til det gode blokadefelt b6 (for der-
med at lægge et vist tryk på c4).
Kunne sort have gennemført denne
plan? 20... Sd7 21. Ta6 Txa6 22.
bxa6 Ta8 kan vist gå an for sort, da
hvid har svært ved at understøtte a-
bonden.
21. Sb3 Sb6 22. Sa5 i forbindelse
med Tbd1 giver ham dog visse pro-
blemer.

�����������
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Efter 22... Sd7 havde hvid flere lo-
vende fortsættelser. F.eks. det direkte
23. Txa8 Txa8 23. Td1.
Men også 23. Sf5 Lxf5 24. exf5,
hvorefter Lg2 pludselig er meget
stærk.
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En stor indrømmelse. Her står sprin-
geren meget passivt.
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Hvid har øget sin positionsfordel ved
at bringe sin dårlige løber i spil.
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Sorts store problem er, at han ikke
kan mindske trykket ved at afbytte
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de tunge officerer. Hans lette office-
rer er blevet drevet ind i positioner,
hvor de (efter afbytning af dronning
og tårne) ikke vil kunne holde hvids
b-bonde.
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Nu bliver der endnu mere plads til
hvids løber.
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Så er der kun et spørgsmål tilbage.
Kan sort nå at stabilisere sin stilling
ved at overføre springeren til b6?
��������������������	

Nej. For nu strander 36... Sa8 på 37.
Da7† og Se3-d5.
��������������������������������
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Topplaceringerne efter 9. runde: 1.
Peter Heine Nielsen 7½, 2-13. Fedo-
rov, Carlsen, Lie, Rozentalis, Bel-
javsky, Lars Bo Hansen, Erling
Mortensen, Sune Berg Hansen, Sad-
vakasov, de Firmian, Johannessen,
Curt Hansen alle 7.

I sidste runde havde jeg fine chancer
for at vinde med sort mod Erling
Mortensen, men de blev ikke udnyt-
tet. Remis efter 47 træk. Dermed blev
chancen for at følge op på mine se-
neste tre turneringssejre i stormester-
turneringer – NM 2003 i Århus,
Samba Cup 2003 og Sigeman & Co
turneringen 2004 – misbrugt. Ærger-
ligt... Tre af topspillerne vandt og
indtog dermed den delte førsteplads.
Disse tre for slutresultatet afgørende
partier følger her:
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Spansk / C83
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Den åbne variant i Spansk.
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13... Sxd2 14. Dxd2 Lf5 blev afprø-

vet ved kandidat-matchen Dolmatov
- Jusupov 1991 og er senere blevet
foretrukket af spillere som Kra-
senkov (forfatter til åbningsbogen
‘The open Spanish’ Cadogan 1995)
og Mikhalevski. Teksttrækket er
mere optimistisk. Sort accepterer en
vis svækkelse af kongestillingen,
som han håber kompenseres af of-
fensive muligheder i den åbne f-li-
nie.
���������������������

I føromtalte bog af Krasenkov anbe-
fales 15. Db1. Ved EM for klubhold
i oktober (2004) – altså et par måne-
der efter dette parti – vandt Kasparov
over Shirov med 15. a4. Hvilket kun-
ne tyde på, at verdensranglistens nr.
1 ikke anser partifortsættelsen for
(mest) farlig for sort.
������ �������� ���������������������
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En alvorlig fejlberegning. Efter 18...
Tfe8 19. Se6 Tc8 (idé Sc6-d8) er der
ikke noget galt med sorts stilling, idet
20. Sb3 (idé Sbc5) besvares med 20...
Se4. 19. Lxd6 Dxd6.
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Nu besvares 21. Txf6 med 21... gxf6
og h7 er dækket af dronningen. Men:
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Truslen 22. Sc5 er afgørende og ville
også være svaret på modangrebet
21... Se4.
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Med to merbønder i slutspillet.
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Spansk / C88
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Undgår Marshall-gambitten (8. c3
d5), som Beljavsky havde spillet
mod Kveinys ved EM for hold 2003.
����������������������������������
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Fravælger 13... d5 som i de Firmian
- Carlsen, Sigeman & Co turnerin-
gen et par måneder tidligere (0-1,63).
����������	

Åbningen af b-linien giver sort lang-
sigtede problemer.
������������������
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Herefter får hvid terrænovervægt i
centrum. 16... d5 kom på tale, om
end hvid står bedst efter 17. Scd2.
�����������������������������


Hvid har på langt sigt mulighed for
at sætte sort under pres ved at be-
sætte b-linien med sine tunge office-
rer eller arbejde på at gennemføre
c3-c4-c5.
���������
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Truer 23. Lxb5 axb6 24. a6 med
kvalitetsgevinst.
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Med ideer som 25. Sdc4 fulgt af 26.
Lxb5 axb5 27. a6.
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Sort kan ikke vente på, at hvid bry-
der igennem på dronningefløjen med
Ta3-b3 og La4-c6. Med teksttrækket
forsøger han at skabe plads til sine
officerer.
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27. Sd2? Le2
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29... Dc5 30. Dd3 Tb8 31. Ta2 og
sort kan ikke opnå yderligere aktivi-
tet, der kunne kompensere for minus-
bonden.
�����
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Hvid har konsolideret kongestillin-
gen og den lidt løse officersstilling
på dronningefløjen. Han har en so-
lid merbonde.
������������������������

Skærper spillet op til tidkontrollen.
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Truer 36... Lb5
�������������������

37... Le8 38. gxh5 Dxa5 39. Lg4 med
vindende fordel.
�����������������
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41..Txd6 42. Le2 vinder en officer.
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Kongeindisk / E66
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I de seneste par år har sort haft pro-
blemer i denne variant. Peter Heine
Nielsen vandt f.eks. et udmærket
parti mod Bologan ved Samba Cup
2003, hvor sort nu spillede 12... Lf5
– og senere e7-e5.
�
������������
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Jeg tror 13... Sg4 – spillet et par
gange af den amerikanske storme-
ster Robert Byrne i lignende stillin-
ger – er sorts bedste forsøg.
����������������
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Der er ikke for alvor kraft i sorts
modspil på dronningfløjen. Sa5 står
ikke kun på randen, men også langt
fra kongefløjen hvor tingene fore-
går.
���������������������������
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Sort vil gerne overføre denne sprin-
ger til f7.
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20. Tbe1 – for først herefter at spille
f2-f4 – kom stærkt på tale. I så fald
kunne 20... f5 besvares med 21. f4.
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21. gxf4 var ønskeligt, men 21... Dh4
er et stærkt svar.
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Sort nåede lige at forhindre e4-e5.
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Bondeofferet 24. e5 var fristende,
men hvid har nok ikke været glad
for at give Sb7 adgang til det gode
blokadefelt d6.
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Sort fik stabiliseret kongefløjen. Der
er dog svært at realisere den stærkt
ønskelige overførsel af Sb7 til e5.
Idet f6 er udækket, så snart sort spil-
ler Sd8-f7.

��������

Tilsyneladende en unødvendig svæk-
kelse af f5.
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Hvis sort bare venter, kunne hvid
overføre Sd3 til e3 for derefter at
gennemføre Lh1-f3-g4 – eventuelt
forberedt ved Dd2-d1.
��������	

Overlader a-linien til modstanderen
og svækker c4.
��������������������������
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Tvinger løberen ned i hjørnet, men
overlader også feltet f4 til hvids of-
ficerer.
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Her var 42. Sxb4 en tilfældig chance,
men formentlig temmelig stærkt
(42... cxb4 43. Dxb4 Ta7 44. Db6).
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Taber glat. Sort ville have haft for-
del efter 46... Dxe5, idet 47. Te4?
ikke er muligt pga. 47... Txg3†!
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Og dermed blev Darmen Sadvaka-
sov, Kasakstan, Leif Erlend Johan-
nessen, Norge, og Nick de Firmian,
USA, vindere af Politiken Cup 2004
med hver 8 point i 10 partier.
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Igen i år var mulighederne for IM-
norm til stede i århusianernes lokale
skakmekka, skakcaféen Chess Hou-
se. Kravet var et godt resultat i 10-
mands gruppen anført af en hånd-
fuld af de bedste århusianske IM’ere.
Ratingfavoritterne var (i seednings-
rækkefølge) IM Karsten Rasmussen,
IM Klaus Berg, svenske IM Bengt
Lindberg og IM Jens Ove Fries Niel-
sen. Derudover var de mest seriøse
kandidater til IM-norm: FM Hoo-
gendoorn (2396), FM Arne Matthie-
sen (2330) og mig selv (2357). Des-
uden skal man aldrig afskrive Mar-
tin Matthiesen, der tit har vist, han
kan spille skak på et højere niveau

end IM-styrke. Pointkravet for IM-
norm lå på 6/9, men havde rating-
gennemsnittet blot været ca. 10 point
højere, ville det have sænket kravet
til 5½/9. Dette fik uheldigvis afgø-
rende betydning til sidst i turnerin-
gen.

God start
Efter en god start med sejr med hvid
over Arne Matthiesen stod jeg over
for min første pligtsejr mod holland-
ske Wouter Van Rijn. Turnerings-
lederne havde skrevet et lille afsnit
om hver enkelt spiller, og ved mit
navn stod der, at jeg havde ‘good
calculative skills’. Om det er her, min

styrke ligger, skal jeg ikke kunne sige
selv, men jeg fik da brug for regne-
maskinen et par gange! Vi kommer
ind efter hvids 28. træk.
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I mine øjne er det, der skiller de gode
fra de bedste, at de bedste kan finde
de bedste træk, mens de gode ‘kun’
finder de gode træk! Når det lykkes
mig at finde de bedste træk, vinder
jeg tit! I diagramstillingen fandt sort
det bedste træk:

��������
	

Det ‘gode’ træk er 28... Lxf4, men
efter 29. Sxf4 Txf4 30. Tc7 får hvid
modspil.

�������	

Hvid kunne forsøge 29. Txg2 men
efter 29... Txd3 bør sort vinde. Efter
teksttrækket skal der gang i regne-
maskinen:
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Slutspillet efter masseafbytning på
d3 overvejer man ikke.

��������������������	��������
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Og sort vandt let, da 35. Kd4 stran-
der på 35... Te4†, mens 35. Kf4 ta-
ber et tårn efter 35... Tf5†

Topopgør
Med 2 af 2 lå jeg allerede godt, og
remis mod J.O.F. Nielsen i 3. runde
var et ok resultat, selv om jeg måske
burde have spillet videre i slutstil-
lingen.

I 4. runde var der topopgør mod
Karsten Rasmussen, som også havde
lagt fra land med 2½/3.
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Engelsk / A25
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Ikke en overraskelse, da jeg var kom-
met skidt ud af åbningen  mod c4 de
sidste tre partier.
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Lidt sløvt. Skarpere var 9. d4 Lb6,
men så giver man jo også sort ret i, at
8... Te8 var et godt træk!
���������������������������	

Dette fremstød virker ikke rigtigt, da
hvid er bagud i udvikling.
�����������
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En trist nødvendighed, men sort vin-
der efter 13. exf4 Txe2! 14. Dxe2 og
nu 14... Sxd4 15. Se7† Kh8 16.
Sxg6† fxg6 17. Dd1 Sb3† 18. Kh1
Sxa1.
��������

Sort vil selvfølgelig gerne bytte de
hvidfeltede, da hvids kontrol med e4
samt kongefløjen svækkes.
���������������������������������	

Med planen c7-c6 og d6-d5.
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Sort har vekslet sin bedre bonde-
struktur til en åben c-linie og spil
mod en svag hvid c-bonde.
������������������

I tilfælde af 19. Sxg6 fxg6 20. Df7†
Kh8 21. Dxb7 har sort     21... Dh4
19... Sg5!
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Sort vinder nu en bonde, og samti-
dig er 21. h4 forhindret: Sxh4!
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Christian Kyndel Pedersen spiller skak på fuld tid i sæsonen 2004-05 og fik IM-norm
i Aarhus Chess Summer efter at have spillet sig i form i Vesterhavsturneringen.
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Sort vandt en bonde og har en bedre
stilling. Karsten kæmper godt, men
forgæves.
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Et herresving.
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Hvor er den på vej hen?
����

Vi tager regnemaskinen frem igen:
�������	

Stiller en lille fælde...
��������������������������������


Og nu er det en god idé at have set:
��������	�����������������������
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Jeg kunne nu faktisk klare mig med
remis i resten af partierne, men så-
dan en taktik er i mine øjne for risi-
kabel, og desuden har jeg som prin-
cip lyst til at spille mine partier fuldt
ud og forsøge at vinde dem!

I 5. runde fik jeg muligheden for
en kærkommen revanche mod Mar-
tin Matthiesen, som jeg tabte til i
forårets Ribe EMT. Sort trækker:
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Hvid har lige slået sorts springer med
21. bxc5, og i et kort øjeblik troede
Martin han tabte en officer pga. 21...
Dxc6? 22. Se7†. Sort bør i stedet
spille 21... Dxf5, hvorefter hvid kun
vinder en bonde med 22. cxb6.
���

IM-norm
Med 4½/5 var remis med sort mod
Hoogendoorn i 6. runde et fint re-
sultat, og allerede i 7. runde kunne
jeg sikre mig IM-norm med hvid
mod færøske Eydun Nolsøe.
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Engelsk / A30
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Sort prøver at spille en hedgehog
uden a6, hvilket er lidt sært, men ikke
muligt at gendrive direkte. Dog vir-
ker det ikke sundt i længden at ude-
lade trækket.
�
��������������������

Standard.
������	�

Frem med kalorius. Det giver lidt
mening at presse sorts eneste brik
over 7.række tilbage!
����������������
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Endelig! Men nu mangler sort felter
til springerne!
������

Truer stærkt med b4, og Sd7 har in-
gen (gode) felter.
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Det giver kuldegysninger at se en
springer på b7 i hedgehog. Måske
det værste felt, hvor den ikke er i
slag?
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Nu fik La8 frit udsyn igen, men for-
bindelsen mellem tårnene er afskå-
ret!
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Et desperat forsøg på at bringe Sd8 i
spil, men trækket svækker for me-
get.
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26... Dxc4? 27. Sd4 Dc7 28. Scb5
Db7 29. Tc7 er en pudsig dronning-
fangst.
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Og nu spiller hvid selvfølgelig:
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Hvid er ikke bange for spøgelser. De
findes ikke.
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Infiltrationen er påbegyndt.
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Det positionelle drømmetræk!
���������

Taber en bonde, men ellers kommer
Tec1.
������������������������

38... exf4† 39. Kxf4 Sxf8 40. Kxf5
og hvid vinder.
��������������������������������

41. Lxb6 måske mere farverigt!
Teksttrækket fejler dog ikke noget.
Fribønder skal jo skubbes, ikke?
�����������
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6/7 og dermed IM-norm havde væ-
ret ren ønsketænkning inden turne-
ringen, men var nu en kærkommen
realitet.
���

Viljen til sejr
Med sådan et godt udlæg ville jeg
meget gerne fuldende turneringen
med gode resultater mod turnerin-
gens 2. og 3. seedede IM’ere. Først
gjaldt det topopgør mod Klaus Berg.
Efter en intetsigende åbning lykke-
des det mig at vinde en bonde i det
tidlige slutspil, men da Klaus kunne
afvikle til et efterfølgende tårnslut-
spil med en bonde mindre, men med
tårnet bag bonden, måtte stillingen
anses for remis, hvilket også blev
resultatet.

Da Klaus var storfavorit mod
Eydun Nolsøe i sidste runde, ville
tab med sort mod IM Lindberg be-
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tyde en delt førsteplads med 6½/9.
Slet ikke dårligt, men på dette tids-
punkt eksisterede muligheden ‘tab’
slet ikke i min bevidsthed! Det gjorde
remis sådan set heller ikke. Inden jeg
satte mig ved brættet, tænkte jeg kun
på at vinde.
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Caro-Kann / B17
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Sådan har Karpov spillet mange
gange. På trods af, at sort opgiver
rokaden, er hans bondestilling sta-
dig solid, og mulighederne for mod-
spil er gode. Selv om jeg tabte til
Steffen Pedersen i denne variant i
Faaborg, gendrev hans åbningsfor-
beredelser ikke varianten.
�������

Steffen spillede 11. Dg4. Hvid spil-
ler normalt begge træk, men der er
visse nuanceforskelle!
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������������������������


�����������������������������������

����������������������������
������

���

Altsammen kendt teori. Sort holder
den statiske fordel i form af løber-
parret, mens hvids dynamiske kom-
pensation ligger i sorts svækkede
koordination.
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Væk med dig.
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En anden gang spiller jeg nok 23...
Dc8! Som unge GM Erenburg let har
holdt remis med mod Timman.
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Bedre er det spøjse 25. Lc1 med bed-
re spil for hvid.
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Hvids sidste træk svækkede konge-
fløjen, og denne manøvre forsøger
at udnytte svækkelserne.
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Hvid tror, han står bedst, og det er jo
altid farligt. Bedre var 29. De4,
hvorpå jeg ville forsøge 29... b5, der
er lidt bedre for sort.
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Så tager sort over.
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Sort har løberparret, der som befin-
der sig bedst i åbne stillinger. Hvad
spiller man så?
�������	

Ja nemlig ja.
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Så lad os da give hvid den første
‘svaghed/defekt’: en sort fribonde!
�������������������

Du bliver her!
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Bedre er 43. Kg2
���������������
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Sådan. Aktiveringen af kongen er
fuldbyrdet. Nu begynder sort så småt
at nuppe felterne fra de hvide offi-
cerer.
���� ���� �������� ���� ��
������ ��
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Den eneste (ud over jer, kære læsere),
der bliver irriteret over sådanne gen-
tagelser, er modstanderen, da han jo
står næstbedst!
�����������	

Forhindrer omgrupperingen med 49.
Le3 pga. 49... Kc3!
�������������������

Planløst, men der er ikke noget for-
nuftigt at give sig til.
�������������������

Nettet strammes.
�
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Undgår bonden fastlægges på h2,
men pga. løberparret er den lige så
svag på h3!
���������������������������	

Helt klart bedre er 55. Lc3, hvoref-

ter hvid undgår direkte nedsmelt-
ning, fordi det er svært for sort at
angribe den ‘anden’ svaghed på h3.
I partiet er det forbløffende, hvor
hurtigt hvids stilling krakelerer, så
snart løberparret får vist sin styrke.
�����������������

Lige præcis den åbning, sort gerne
vil have. Nu bliver hvid skudt i sænk
af de to langtrækkende kanoner.
���������	�������������������
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Sort har fået udstillet den anden svag-
hed på h3, og derfor er hvids stilling
tabt. Det er nu tilladt at kigge efter
forcerede gevinster.
������
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Vi tjekker ‘regnemaskinen’.
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Den dræbende pointe. Hvid forsø-
ger (nu i tidnød):
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Sort slår automatpiloten til.
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Ingen illusioner til hvid.
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Og hvid indså det håbløse i at fort-
sætte.
����%!�"#�$������

Et hårdt parti at fyre af i sidste runde,
hvor remis egentligt ville være et
glimrende resultat. Det er bare
usundt for ens spil for tit at være til-
freds med remis, og som skrevet
ovenover var dette heller ikke min
intention.
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IM Ole Jakobsen – blandt Europas
bedste i sin aldersgruppe.

Af Ole Jakobsen

Europamesterskaberne for seniorer
blev også i år afholdt i Italien, nær-
mere bestemt i den lille naturskønne
by Arvier i Aosta dalen. Hoved-
sponsoren fra sidste år, casinoet i San
Vincent, var sprunget fra, og derfor
var der ikke så mange inviterede spil-
lere. Det var måske grunden til det i
forhold til sidste år lave deltageran-
tal på 83 deltagere, heraf 6 GM og 7
IM. Også i år var arrangementet fint,
og jeg var eneste dansker.

Favoritter var GM Jansa (f.
27.11.1942, Elo 2500), GM Tseitlin
(f.23.09.1943 Elo 2484) og GM
Klovans (f.09.04.1935 Elo 2456), og
de dominerede også. Tseitlin vandt
fortjent med 8 point af 9 foran Jansa
med 7½ og Klovans med 7. Efter tab
til Klovans i 7. runde (stod dårligt i
midtspillet, burde have holdt slut-
spillet) vandt jeg de to sidste partier
og sluttede med 6½ point på 4. plad-
sen på korrektion foran GM Cher-
nikov.
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Næste år bliver turneringen spillet i
Bad Homburg i Tyskland.

Her er et par partier :
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Siciliansk / B85
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En sjældent spillet idé af Tsesh-
kovski.
�
�������������������

13... Sd7 14. g5 b6 15. Df2 Lb7 (15...
Tb8 16. Le3 Lb7 ... 1-0, Tilch -
August, k-parti 1986) 16. Lg2! Lf8
... 1-0, Tseshkovsky - Polugaevsky,
Interzoneturneringen Riga 1979.
�������

14. Dg1 Le6 (14... exf4 15. g5 Sd7
16. Dg2 Se5 17. Sd5 Dc6 18. Sf6
(18. Lxf4 Ld8 19. Lh5) 18... Lxf6
19. gxf6 g6) 15. f5 Lc4 16. Td1 d5
...0-1, Filippov - Navara, Junior-VM
(u. 12 år) Cannes 1997.
�������������������������������������
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Med remistilbud. Jeg var blevet part
i kvindernes kamp om senior-EM.
Ved remis havde Saurina vundet, nu
blev det Popidova, som jeg tidligere
i turneringen havde spillet remis
med.
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Et tvivlsomt bondeoffer. Bedre 20.
Dd2 Tc4.
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Ikke 23. Dxd6?? Ld5!! 24. exd5
Txc2 25. Lf4 Dxf4 26. Tg2 Txg2
27. Kxg2 Dg5.
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Eller 27. e5 Ld5 28. Lxd5 Dxd5 29.
exf6 Sf4.
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28... Sxf3?? 29. Txg7 Kxg7 30. Dxf6
Kg8 31. Dg7 mat er ikke så godt.
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Berdre 33. Tf2
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Eller 34... b6 35. Dxa6 d4.
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Saurina har forsøgt at vinde initiati-
vet for enhver pris, men resultatet er,
at sort har afgørende angreb.
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40... Td2† 41. Kh1 (41. Kh3 Tf3 42.
T4g3 Txg3 43. Txg3 Df1) 41... De2
vinder direkte, men jeg var tilfreds
med to bønder.
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Siciliansk / B31
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8. a3!
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9... Sxd4 10. Sxd4 Db6!?
������������������������
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12... Sb6 13. Sbd2 d5
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Tseitlin spotter straks de taktiske
muligheder.
����������

16... Sf5 17. Dd3 d5 18. exd6 Txe1
19. Txe1 Dxd6 20. Se4 Dc7 21. Sxd4
med fordel Ld7? 22. Lxf7.
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17... Sxc4 18. Sxc4 Sc6 19. Dd3 Lb4
20. Sd6 Te6 21. Sb5 Db6 22. Ted1
d5 23. Sfxd4 Sxe5 24. Dg3 Txf6 25.
Dxe5 Ld7 26. Sc7 Ld6 27. Sxa8
Lxe5 28. Sxb6 Txb6 29. b3 med klar
hvid fordel.
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Et flot, vidtberegnet offer
��������������������

19... Db6 20. Se4 med den afgørende
trussel Sg5.
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26. Txc4 a6 27. a4 Lg7 28. Tg4 Tae8
29. b5 Txe5 30. Dxe5 Txe5 31. Txg7
Dxg7 32. Lxg7 axb5 33. axb5 Kxg7
34. bxc6 med klar fordel.
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31... Df7 32. Dxf7 Txf7 33. Tc1 Tc7
34. Td8 Kf7 (34... Kh7 35. Td3 c2
36. Td2 Tc4 37. g3 Tb4 38. Tcxc2
Txb5 39. Tc7 og vinder) 35. Td3 c2
36. Td2 Tc5 37. Tdxc2 Txb5 38. Tc7
Kg6 39. g4 igen med hvid gevinst.
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33... h5 34. Dxc3 Dxb5 35. Td7 Dc4
36. Dg3 Tf7 37. f5 Sc6 38. e6, og
33... Tf7 34. Td8 Kh7 35. T1d6 vin-
der.
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35... Kxf7 36. Dxc3 Sc4 37. Df3 b6
38. Db7† Kg8 39. Td7† Dg6 40.
Dc8†
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En tidlig morgen i juli måned mød-
tes en flok skakspillere på Århus H.
Udgangspunktet var en stor delega-
tion fra Århus Skakklub samt et par
enkelte ‘hang-arounds’, som samlet
bragte os op på 11 deltagere – nok til
en gruppebillet ved DSB til knap 900
kr. pr. mand. Vi var på vej til Tjekkiet
for at deltage i verdens største skak-
turnering: Czech Open. Derudover
er der også det specielle ved den, at
den har status som ‘Open European
Championship of Amateurs’.

Med Prag-ekspressen var der blot
en lille dagsrejse og et enkelt tog-
skifte, til vi ville være i Pardubice,
der er en mindre by et par timer øst
for Prag. At Pardubice er en skakby
,efterlades der ingen tvivl om – man-
ge cafeer og restauranters udsmyk-
ning er præget af skakmaterialer, og
da vi på førstedagen spurgte om vej
til spillestedet, var der ingen tøven i
svaret.

Hovedturneringerne er blot en lille
del af arrangementet. Faktisk er Czech
Open en international festival for skak,
bridge og andre spil og varer det

meste af juli måned. Der var en lang
række sideturneringer (lynskak,
hurtigskak, holdskak, Fischerandom
etc. etc.) og kendte spil som go, back-
gammon og scrabble(!) indgår, men
der er også mulighed for at prøve
kræfter med eksempelvis tjekkisk
kortspil. Se mere på festivalens
hjemmeside www.czechopen.com.

Men det var jo hovedturneringen
vi kom efter! Den omfattede fire
grupper:

A. Grandmaster Open:
Rating over 2200

B. Rating Open, EM u. 2200:
Rating 2200-1800

C. Performance Open:
Rating 2000-1600

D. Amateur Open:
Rating under 1800

Det skal siges, at ratinggrænserne
ikke blev taget alt for højtideligt.
Hvis man betalte kassen, kunne man
godt rykke en klasse op, og det mod-
satte var heller ikke noget problem –
i gruppe B deltog hele 44 spillere

over 2200. Det virker lidt underligt,
at man afvikler et mesterskab i en
schweizergruppe med så mange spil-
lere, der ikke er berettiget til titlen –
det kan ikke undgås at have betyd-
ning, hvor mange 2200+ spillere
man har mødt. Titlen blev da også
afgjort på korrektion mellem 6 spil-
lere, der alle scorede 7 af 9. Jeg har
ikke overblik over deres indbyrdes
partier, men på denne måde har det
lidt skær af tilfældigheder, hvem der
får titlen.

Czech Open sætter vist ny rekord
for deltagerantal hvert år. Ved ind-
registreringen så jeg tallet 1694 til-
meldte. Som det fremgår af resultat-
listen, var det faktiske deltagerantal
1468.

Med så mange deltagere er man
naturligvis spændt på spillefor-
holdene. A- og C-gruppen spillede
på konferencecenter Ideon, mens B-
og D-gruppen spillede i ishockey-
hallen Duhova. Hver havde deres
fordele og ulemper. Ideon havde flot
spillesal og gode materialer, men
havde et airconditionanlæg på over-
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Af Anders Sønderby
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arbejde, og de nederste brætter sad
meget tæt på kantinen. Duhova var
veltempereret, men man kunne være
uheldig med borde og materialer –
til gengæld er det fascinerende at
sidde i ét lokale med over 800 andre
skakspillere!

Vi var repræsenteret i alle fire
grupper, men jeg vil koncentrere
dækningen om gruppe B, hvor bed-
ste spiller under 2200 fik titel som
amatør-europamester. I delegationen
var der tre spillere, der kunne gøre
sig realistiske forhåbninger om at
erobre den titel: Peter Husted (2189),
Martin Skov (2189) og Jan Rode
(2182).

Alle tre kom godt med fra start.
Martin sad på forreste række efter 3
af 3, og Jan efter 3½ af 4. Men efter
6 runder var Peter Husted med 5
point bedste bud på titlen. Og med
en remis i runde 7 var der fortsat
chancer. Men han snublede desværre
i 8. runde, som han tabte. Dermed
var chancen for EM-titlen væk. Og
efter tab også i sidste runde endte
det med at Jan Rode med gevinster i
runde 8-9 blev bedstplacerede dan-
sker i kampen om EM-titlen, blot ½
point efter mesteren.

Jans og Husteds spil fascinerer på
hver sin måde. Husted med en sik-
ker stil, hvor det – især når han selv
gennemgår partiet efterfølgende –
virker som særdeles stilrene og risi-
kofri gevinster. Mens Jan kommer
ud i drabelige kampdueller, hvor
hverken bønder eller officerer behø-
ver at føle sig sikre.

Et par eksempler på, hvordan det kan
give miniature-partier:
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Løberspil / C55
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Engelsk / A11
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Turneringen kan bestemt anbefales.
Tjekkiet er et billigt land at spille
skak i. Overnatning starter ved 5½
EUR pr. nat på kollegium. Vi havde
nu valgt den mere komfortable 3-
stjernede Hotel Labe til 48 EUR for
et dobbeltværelse. Efter mere erfarne
danskeres udsagn klart at foretrække
for de mindre hoteller. Og så havde
det den store fordel, at man kan se
Duhova fra hotelvinduet. En god
middag inkl. drikkevarer kostede 50-
60 kr. og under partigennemgang-
ene om aftenenen kostede øl på
restauranten 25-30 Koruna (6-8 kr).
Jo, der blev festet efter runde 6, hvor
vi scorede 9 af 11!

Turneringsforholdene er udmær-
kede, selv om forholdene på Ideon

kræver, at man kan holde til varmen.
Turneringssystemet virker også fint.
Store grupper med begrænset
ratingforskel betyder, at man ikke får
samme yo-yo-oplevelse, som der så
tit ses i åbne schweizer-grupper. For
mit eget vedkommende betød re-
miser i runde 2, 4 og 6 f.eks. 8
modstandere med Elo 2031-2088 –
det virker jo næsten som en lukket
gruppe! Mit resultat viser også, at
der er ekstraordinært gode mulighe-
der for at opnå et Elo-tal. Faktisk var
jeg så heldig at få en Elo-spiller på
1877 i runde 9 og træder derfor di-
rekte ind på den kommende liste med
Elo-tal – det er vist ikke mange tur-
neringer, hvor det kan ske.

Formiddagene brugte vi bl.a. på
fodbold, enten indbyrdes eller i den

I toget på vej til EM i Prag – bagest fra
venstre: John Rendboe, Anders Sønderby,
Rasmus Skytte, Jan Rode, Peter Husted,
Anders Nielsen, Martin Skov, Alexander
Rendboe, Jesper Skjoldborg, Jakob Risager
og Jakob Bjerre.
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Modtaget dronninggambit / D27
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3. runde. Min modstander er russer
og ca. på min alder.
������������������������������������

Altsammen kendt. Hvid har en masse
muligheder.
�����

Jeg har tidligere prøvet 7. Lb3, men
uden succes. Kun 7. dxc5 (eller evt.
næste træk) undgår isolanien, men
er svært at vinde. 7. De2 kan besva-
res med 7... b5 8. Lb3 Lb7 9. Td1
Sbd7 10. e4!?; 7. Sc3?! er mindre
godt, for efter 7... b5 8. Lb3 Lb7 9.
De2 Sbd7 10. Td1 Db8!? udligner
sort uden problemer, måske endda
10... Db6!?
��������

7... b5 giver hvid en ekstra mulig-
hed: 8. e4!? Lb7 9. Lg5 h6 10. Lxf6
Dxf6 11. a4!
����������������������

På trods af, at jeg kender disse stil-
linger fra Panov-varianten i Caro-
Cann, brugte jeg relativt lang tid.
������	

Hvorfor? Trækket er utvivlsomt nyt-
tigt, idet det dækker b4, men der var
altså vigtigere ting at tage sig til! 10.
Lg5 0-0 11. Tc1!? er mere kritisk.
11... Sb4 (11... h6 12. Lh4 b5 13.
Lxf6! Lxf6 14. Se4 med hvid fordel,
Polugaevsky - Ivanchuk, 1992, eller
11... b5 12. Lxf6!) kan besvares med
12. Lb1.
���������������������	���
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Pointen med 16. Lh7† er klar – tår-
net er udækket.
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20... Sc6! 21. Dc5, og vi har en stil-
ling, hvor hvid har pæn kompensa-
tion, men partiet stadig er åbent.
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Hvid vandt bonden tilbage, og har
ovenikøbet svækket sorts konge-
stilling.
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Faktisk kunne sort stadig have holdt
stillingen uklar med 23... Dd2! 24.
Dc7 (24. Sf6 Tgd8, eller 24. Dd6
Tbd8) 24... Dxb2 25. Se7 Tge8 26.
Sg6† (26. Dxe5 Tbd8) 26... Kg8 27.
Te3!?
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Nu, derimod, har hvid et klart over-
tag, men mest pga. nogle taktiske
nuancer.
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26... Kh7 27. Lf7! Der var det pud-
sige forsvar 26... Sf5 27. Th3† Sh6
– sorts springer bruger to træk på at
komme fra d4 til h6!. 28.Te1! med
klar hvid fordel.
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Nu er det pludselig hvid, der har en
bonde mere. Gevinstføringen var
ikke særlig svær – jeg var hjulpet af
min modstanders tidnød.
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30... gxf4 31. Txf4 er også håbløst.
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Engelsk / A34
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4. d4 e6 er en dronninginder.
�������

Et ‘fornuftigt’ træk ifølge Plachetka.
������������������������������	�

Når jeg tænker over det, så er det
faktisk sjældent, at man laver en
dobbelt fianchetto! En anden måde
at udvikle brikkerne på er 7... Sbd7
8. Le2 e6 9. 0-0 Le7 10. Le3 0-0.
�����
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sideløbende 5-mandsturnering. Vi
gik videre fra vores pulje efter uaf-
gjort i en tjekkisk brydekamp og en
hollandsk fodboldkamp, men blev
så slået ud af et godt spillende litau-
isk hold.

Vi er alle enige om, at det har været
en god turnering og stemningen er
afgjort for at gentage turen til næste
år. Det bliver med garanti ikke sid-
ste gang, Århus Skakklub er on-tour!

Jeg spillede dette træk ret hurtigt,
men var ude af stand til at vurdere de
følgende komplikationer. 12. Lxe7
Scxe7 fulgt af Ld7-c6 er fint for sort.
�
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Så var det tid til at tænke igen. På en
eller anden måde så stillingen mere
lovende ud ved træk 12, end den
gjorde nu! Springeren på b6 hæm-
mer sorts løber, men er også sårbar.
������
	

Heldigvis var den lange pause i bok-
sen ikke forgæves. Hvid opgiver at
dække d4, men øjner c7 og truer på
h7 direkte. Egentlig er d-bonden i
sig selv ikke så vigtig; men får sort
slået den, kommer e6-e5 for alvor
på kortene. 15. Le4 var en tanke
værd, men jeg forkastede det pga.
15... Db5!, for jeg kunne ikke lide
tanken om at slå på c8!
��������

Enhver skakspiller skal undertiden
vælge at skubbe enten h- eller g-bon-
den, enten for at skaffe et lufthul til
kongen, eller, som her, parere en di-
rekte trussel. Nogen gange er det
indlysende, andre gange mindre let.
Jeg ved ikke, hvad der er det bedste
her, men i et lynskakparti havde jeg
utvivlsomt spillet g6.
��������	

Et vigtigt mellemtræk. 16. Le4?
Sxd4 17. Dc7 Df4! er ikke nær så
godt.
����������������������������������

18... Se2† 19. Kh1 Df4 20. Dc5!!
med ideen 20... Te8 (20... Td8 21.
Tad1!) 21. De3! Det lykkedes mig
ikke at spotte 21. De3! under partiet,
men man kan ikke se alt!
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Sort truer b6-b5! og Sc5 fulgt af Sg4.
12... Dc7 strander på 13. Sd5!
������

Min første, og noget naive tanke var,
at dette måtte være en overseelse.
���������

13... Sxd5 14. exd5 Lxd5 15. Sf5!
gxf5 16. Txd5 er bedst for hvid.
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15. cxd5? Lxd4!
����������

Dette træk tog mig vel en halv time.
Alternativet var 15... Sxf4 16. Lf3
Lxd4, og nu 17. Txd4 Se6 18. Th4!?,
eller 17. Lxd4, eller måske 17.
Lxa8?! Lxf2† 18. Dxf2 Dxc4 (18...
Sh3† 19. gxh3 Dxa8).
��������������������

Hvid har utvivlsomt kompensation.
Sorts centrumsbønder er immobile,
og springerne savner støttefelter.
Ved at spille hurtigt, satte Plachetka
yderligere pres på mig.
����������������������������
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Og her kunne jeg simpelthen ikke
finde et ordentligt træk! I Pardubice
spillede vi med tidkontrollen 2 ti-
mer til hele partiet + 30 sek. pr. træk.
Alle, der har prøvet den, ved, hvor
ubehagelig en „evig tidnød“ kan
være. Så efter igen at have brugt en
masse tid besluttede jeg mig for at
sige ‘pas’.
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20... b5 prøvede jeg at få til at virke,
og burde egentlig have givet det en
chance. Efter 21. cxb5 axb5 var jeg
nervøs for at tabe b-bonden, men 22.
Db4 (eller 22. Da5) kan besvares

med 22... Tc2 23. Dxb5 (23. a3 Dc5)
23... Txa2.
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Hvid starter sin offensiv. Nu var jeg
ikke så glad for mit 20... Kg7.
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Jeg plejer ikke at skrive tidsforbru-
get ned. Det kunne ellers være inte-
ressant at vide, hvor meget Jan førte
på klokken på dette tidspunkt.
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Der kunne også spilles 26. Tde4!
med ideen 26... Sdc5 27. T4e2! Sxf4?
28. Dd4† e5 29. Dxf4!
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Hvid spiller på kongeangreb. Under
partiet troede jeg, at det var en fejl.
27. Lxd4† Kg8 28. Lxb6 er en an-
den mulighed, og det jeg forventede.
Det giver dog sort et pusterum.
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28. Te3! Overvejede ingen af os
under partiet. Det er dog tårnets bed-
ste rute til h-linien. Sådan noget fin-
der en computer hurtigt. Jeg må i det
hele taget indrømme, at Fritz mente
noget helt andet end jeg i flere
(mange?) varianter. Havde Jan spil-
let 28. Te3!, er det langtfra sikkert,
at jeg havde fundet et forsvar.
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30. Th1 e5 31. Dxd6 Sc5! 32. Dxd8
Txd8 33. Ld5 (33. fxe5 Td2 bør
vinde for sort) 33... Sd3! 34. Lxb6
Sxf4† 35. Kf3 Sxd5 36. cxd5 Tc3†
37. Ke4 Tb8 med klar sort fordel.
��������

Sort vil eliminere Ld5.
����������
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33. Dh3! Kf8 34. cxd5 Ke7!? (34...

exf4 35. Dh8† Ke7 36. Te1† Se5
37. Txe5† dxe5 38. Dxe5† Kd7 39.
Dxf4 med modchancer).
�������������������������������

35... De5! 36. Dxd7 f3 havde jeg set,
men med kort tid igen besluttede jeg
mig at gå ind i slutspillet.
�������������������������������
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Sort beholder to merbønder, og par-
tiet er afgjort.
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Analyserne af partiet varede lang tid.
Senere spørger Jan, hvilken by vi
(min far var med) bor i. København?
Nej, ikke i København. Men tæt på
Århus, der er Danmarks anden stør-
ste by. Det siger ham ikke noget.
Skanderborg? Nåh, Skanderborg!
Var det ikke der, der var afholdt en
stærk turnering? Så meget for Samba
Cup!!  ���
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webside:

paul-edgar-chess.com

Davor Palo helt fremme i topgruppen.
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Af Tom Skovgaard

Faldende medlemstal – masser af
fritidstilbud til de unge – konkur-
rence fra computerspil – andre
sports- og fritidsinteresser – skak-
spillende computere – osv. osv.

Vi kender debatten og de faldende
kurver, og man tror måske, at ud-
sigterne bare er sådan. Men praksis
viser, at med den rette indsats er det
muligt at svømme mod strømmen!
Skovlunde Skakklub har haft stor
vækst siden 2001 og debuterer nu i
divisionsturneringen i denne sæson
– på vejen fremad!

Skovlunde Skakklub var ved ind-
gangen til år 2001 en lille klub med
23 medlemmer. Her ved starten på
sæsonen 2004-05 har klubben over
60 medlemmer! Og på nær lige godt
en håndfuld, som har skiftet fra an-
dre klubber, er alle disse medlem-
mer nyhvervede. Langt hovedparten
af de nye er juniorer i alderen 6 – 16
år, men der er også nye senior-
medlemmer!
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Hvordan denne vækst er kommet
i stand, er en lang historie, men da vi
mener, at vi egentlig kun har gjort
noget, som andre også kan gøre, så
kan det måske være interessant at
give en kort udgave af opskriften!
Den følger nedenfor, krydret med
vores egne erfaringer og gode råd!

Og som generel kommentar kan
det tilføjes, at væksten klart ligger
på ungdomssiden, samt at denne
vækst også ses internationalt. Ung-
domsskakken i FIDE-regi – bl.a.
med de store Ungdoms-EM og -VM-
stævner – har stigende deltagertal år
for år. Til det seneste Ungdoms-VM
var der omkring 1000 ungdoms-
spillere fra hele verden! Det er klart,
at der måske ikke for alle Danmarks
mere end 200 skakklubber er mulig-
hed for at opdyrke et større junior-
skakmiljø – det er der næppe opland
til – men med de rigtige ingredien-
ser vil det være muligt for mange
klubber at komme langt!
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Træningen i klubben
Det er vigtigt at etablere et godt
træningsmiljø (og miljø i det hele
taget) for juniorerne i klubben, f.eks.
om eftermiddagen før klubaftenerne
(vores træning ligger kl. 17.00 -
18.30). Vi var fra starten to voksne,
en til eliten og en til bredden. Min-
dre kan næppe gøre det, når antallet
af juniorer kommer op på 10 eller
mere. I dag er vi fire voksne, og på

det seneste har vi engageret de stær-
keste af elitejuniorerne til dels at
træne og dels at eksaminere i teknik-
mærker og i andre opgaver. Der fin-
des mange hjælpemidler til at struk-
turere træningen. For vores vedkom-
mende har vi suppleret med egen
udvikling (stadig under udvikling)
– bl.a. i form af ‘bælter’, fra det hvide
til det sorte bælte – med tilhørende
opgaver og pensum m.m.

Den positive oplevelse
– og motivation
Det måske helt afgørende element i
træningen er at give juniorerne posi-
tive oplevelser med skakken! Og det
kan formentlig de fleste voksne træ-
nere gøre næsten uanset spille-
styrken! Servér opgaver i lange ba-
ner, som er til at løse – gerne lidt
blandede både lette og svære. Og lad
juniorerne opleve gennemførelsen af
vindende kombinationer, mat-
sætninger, åbningsvarianter, der gi-
ver fordel osv. osv. Vi har haft ju-
niorer, som ville sætte mat med to
tårne mod konge igen og igen og
lyste af glæde, hver gang det lykke-
des! Vi plejer at sige, at det skal være
sjovt at spille skak – og det er nu en
gang sjovere at vinde end at tabe.
Og når glæden og selvtilliden er på
plads, så kommer spillestyrken helt
af sig selv – og lysten til at spille og
blive bedre!

Særlige arrangementer
Det er godt at supplere det ugentlige
klubliv med nogle særlige arrange-
menter i sæsonens løb – og gerne,

En opskrift på medlemsfremgang:
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hvor det er egnet, med forældre og
evt. søskende. F.eks. juleafslutning
og sommerafslutning, simultan-
arrangementer (vi har haft flere top-
spillere, som velvilligt og til en over-
kommelig betaling har spillet mod
vores juniorer), udflugter til junior-
turneringer (vi har nu tre gange haft
vellykkede ture til Göteborg Cup).
Og i september i år holder vi i øvrigt
klubbens første forældremøde, som
afsluttes med et minikursus i skak
for de af forældrene, som lige vil lære
spillet at kende! Vi har også et par
arrangementer i sæsonens løb, som
er forbeholdt de voksne klubmed-
lemmer – dette skal heller ikke for-
sømmes!

Markedsføringen
– klubbens webside!
Det er vigtigt, at klubben får et an-
sigt på Internettet med en informativ
og udadvendt webside, hvor aktu-
elle nyheder kan findes. Dette kan
etableres og drives temmeligt billigt
i dag (fra 2-300 kr. pr. år).

Målgruppen bør primært være
klubbens medlemmer og venner,
juniorernes forældre samt lokalom-
rådet / kommunen! Vi mener selv-
følgelig, at vi har gjort det på den
rigtige måde, så vi henviser til

www.skovlundeskakklub.dk – og vi
har faktisk adskillige gange oplevet
at få nye gæster og medlemmer i
klubben, som har fundet os gennem
vores webside!

Arbejdsindsatsen i klubben
Der kræves naturligvis et stykke ar-
bejde – såvel skakligt som admini-
strativt og praktisk. Vi havde ikke
kunnet skabe den vækst og det
juniormiljø, vi har i dag, hvis vi ikke
havde været 4-6 voksne, som indgik
i arbejdet. Og dertil har mange af
forældrene været meget villige til at
bidrage med både kørsel og praktisk
hjælp.

�����	�����
�����

Junior Grandprix
Junior Grandprix turneringerne, som
arrangeres af KSU (og andre hoved-
kredse) er rigtig gode turneringer at
starte med for dels de yngste og dels
dem, som endnu ikke har prøvet
kræfter med rigtige EMT-turnerin-
ger eller holdskak eller anden skak
med lang betænkningstid og note-
ringspligt.

J-GP’er er uundværlige for junio-
rernes vej til den seriøse turnerings-
skak – og for de allerede turnerings-
aktive juniorer er J-GP’erne et hyg-
geligt sted at mødes og spille mere
afslappet konkurrenceskak samt få
styrket selvtilliden med sejre over de
knap så rutinerede! Det er en god idé
at køre samlet til J-GP’er, hvis det er
muligt – dels med forældrekørsel og
dels med trænerne.

Skoleskak-turneringer
Dansk Skoleskak’s velfungerende
traditionelle turneringer har samme
funktion som Junior Grandprix’erne,
men derudover spilles der jo om
mere betydningsfulde titler, bl.a. DM
i de forskellige aldersklasser med
kvalifikation via amtsmesterska-
berne. Og for de af juniorerne, som
går på skoler, hvor der er skoleskak,
er der også mulighed for at spille

skole-holdskak. Men dette gælder jo
langtfra alle skole. Det er en mulig-
hed, at klubben tager kontakt til de
lokale skoler for at støtte skolen og
en interesseret lærer i at etablere
skoleskak.

Skaklejre
Der afholdes årligt 3-4 traditionsrige
skaklejre for juniorer i Danmark. Når
juniorerne er gamle nok til det – og
seriøse nok med skakken – er der
ingen tvivl om, at det er en god ople-
velse at komme på skaklejr sammen
med nogle af skakvennerne. Lige-
som med alle de andre tilbud om
turneringer mv. sørger vi for i klub-
ben at gøre forældrene opmærk-
somme på de relevante muligheder,
når børnene er klar til det. Og vi har
også i nogle tilfælde været med til at
arrangere fælles rejse til skaklejre,
men har dog ikke kunnet yde øko-
nomiske tilskud.

Juniorelite tilbud
Hvis man har succes med junior-
træningen, får klubben sandsynlig-
vis nogle stærke juniorer, som vin-
der lokale titler og måske DM-titler
m.m. Dette åbner nye døre for disse
juniorer. Således har de stærkeste
juniorer i KSU-regi hver sæson i de
sidste år fået stormestertræning og
støtte til bl.a. deltagelse i Politiken
Cup – KSU yder med dette samt med
J-GP’erne en uvurderlig støtte til
klubbernes juniorarbejde. Og i DSU-
regi er der med juniorlandstræner-
ordningens forankring på det skak-
lige kraftcenter på Tjele Efterskole
igangsat træningsinitiativer for både
eliten og en bredere gruppe af junio-
rer! Et stærkt og lovende koncept for
dansk ungdomsskak! Og endelig er
der udsigt for de allerbedste til del-
tagelse i de internationale ungdoms-
EM og -VM, juniorlandskampe og
andre udtagelsesturneringer.

EMT’er
Når juniorerne når et vist styrke-
niveau og en vis alder (8-10 år) kan
de roligt gå i gang med koordine-
rede turneringer – dog ikke alt for
hårde turneringer i starten! Men der

100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk
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er ingen tvivl om, at det er EMT’erne
og den seriøse skak, der virkelig øger
spillestyrken. Vi har nu lanceret
klubaftens-EMT’er, hvor mange af
vores juniorer får spillet deres første
EMT’er på hjemmebane – og med
deltagelse af andre juniorer, som de
har chancer for at få point imod! Men
ellers er ratingsystemet i sig selv en
effektiv katalysator – der kan siges
for og imod rating, men generelt er
ratingpoint en utrolig drivkraft! Der
kommer dog perioder for langt de
fleste juniorer, hvor de – måske over
et helt år – stagnerer rent rating-
mæssigt. I disse perioder er det vig-
tigt at holde fast i de positive
træningsoplevelser i klubben og i
andre arrangementer, hvor det skak-
lige suppleres af hygge og samvær
med klubkammeraterne.

Holdskak
Allerede i den anden sæson med
juniortræning prioriterede vi det
meget højt at få de bedste af junio-
rerne til at spille holdskak for klub-
ben! Det er nok unødvendigt at for-
tælle om glæden ved at spille hold-
skak – hvor mange skakspillere spil-
ler ikke holdskak længe efter at de i
øvrigt er ‘holdt op’!? I 2001-02 be-
stod vores 2.hold således af vores 7
bedste juniorer og en voksen hold-
leder. Da vi mødte op til sæsonens

første holdkamp, hørte vi en af vo-
res modstandere sige ‘... de har taget
deres unger med...’, men det var
ungerne, der skulle spille! Og de
bankede både dette hold og de seks
andre hold i rækken og vandt det
hele! I dag er vores strategi om at
skabe et divisionshold til vores stær-
keste juniorer indfriet, og nu kan
ungerne så selv være med til at køre
holdet frem imod Skakligaen!

Kommunen
og lokalområdet
Der kan være store fordele i at skabe
opmærksomhed i kommunen om
skakken – og ikke mindst junior-
skakken. Vi har benyttet mange lej-
ligheder til at skrive mere eller min-
dre færdige indlæg til lokalavisen –
med billeder – om klubbens og ju-
niorernes bedrifter, samt til at stille
op i lokale stævner o.l., f.eks. med
det store udendørs skakspil. Alt dette
kan være med til at bane vejen for
den anerkendelse af skakken, som
kan føre til bedre lokaler, særlige til-
skud og måske andre former for
støtte fra kommunens side.

Økonomi
Der er ingen tvivl om, at det ville
være en ønskesituation for en skak-
klub at have en lokal sponsor, som
giver måske 20.000 kr. pr. år! Men

det er ikke nemt at finde en sådan
sponsor. Det bedste sted at søge er
blandt klubbens medlemmer og ven-
ner samt juniorernes forældre. Vi har
således haft glæde af bl.a. støtte til
klubtrøjer! Men ellers må man klare
sig med det muliges kunst, dvs.
aktivitetstilskud fra kommunen, ind-
skud fra forældre, evt. overskud fra
salg af smørrebrød og drikkevarer i
forbindelse med turneringer eller fra
en fest – måske et lotteri o.l. De
voksne trænere i klubben må ind-
stille sig på et nul-honorar. Støtten
til juniortræningen fra DSU og
hovedkredsen (max. 4000 kr. pr. år)
anvendes bedst til indkøb af mate-
riel.

Som det fremgår, er der således
også stor opbakning at hente udefra,
hvis man går i gang med at skabe en
skakklub i vækst! Vi har oplevet, at
den positive udvikling er blevet støt-
tet omfattende og fra mange sider –
fra hovedkredsen, fra DSU, fra kom-
munen, fra mange af de danske top-
spillere, som villigt støtter den dan-
ske juniorelite, fra skakorganisatorer
over hele landet, som arrangerer
stævner og turneringer, og fra foræl-
drene, som bakker fuldt op om un-
gernes skakspil!

Skovlunde Skakklubs holdspillere ved sæsonafslutning 2004.
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For mere end 80 år siden indtraf en
af Dansk Skaks helt store stjerne-
stunder. I ‘Seksmesterturneringen’ i
København 1923 blev der spillet et
parti, som siden har indtaget sin plads
blandt skakspillets absolut største
klassikere. Det er kendt under nav-
net ‘Det udødelige træktvangsparti’
(the Immortal Zugzwang Game), og
dermed rangerer det i samme kate-
gori som ‘Det udødelige parti’ og
‘Det eviggrønne parti’.

Begivenheden, der dannende ram-
men om selve partiet, var i sig selv
formidabel. Formanden for Industri-
foreningens skakklub O. Rützou, der
var en af datidens energiske orga-
nisationsfolk, havde fået samlet fire
udenlandske stormestre – Spiel-
mann, Tartakower, Nimzowitsch og
Sämisch – som sammen med vor
første danmarksmester Egil Jacob-
sen og Altmeister Jørgen Møller
udgjorde feltet i den internationale
turnering. Selv efter vore dages må-
lestok, var der tale om en virkelig
stor begivenhed med fire stormestre
fra den absolutte verdenselite. Det
er vel rimeligt at hævde, at i hvert
fald de tre af dem tilhørte datidens
top-10.

Nimzowitsch, der var kommet til
Danmark året før, var mærkeligt nok
slet ikke blandt de oprindeligt invi-
terede, men dels var han ikke helt,
hvad han senere blev, og dels holdt
han lidt rigeligt til hos ærkerivalerne
fra Studenterforeningen. Man havde
først inviteret H. Norman-Hansen,
men han måtte opgive at deltage pga.
militærtjeneste. Nimzowitsch kom
derfor med på afbud i sidste øjeblik,
og det var således tæt på, at Det udø-
delige træktvangsparti aldrig nogen
sinde var blevet spillet.

Turneringen fik pæn opmærk-
somhed og omtale i udlandet, og der
blev senere udgivet en turnerings-
bog af den tyske forlægger Kagan.

Nimzowitsch vandt turneringen
overlegent med 8 point af 10, og i
7. runde, den10. marts 1923, blev Det
udødelige træktvangsparti spillet.

Nu skulle man selvfølgelig tro, at
dette pragtfulde parti straks ville få
stor bevågenhed og gå sin velfor-
tjente sejrsgang rundt omkring i al-
verdens skaktidsskrifter og aviser.
Det skete bare ikke. Faktisk var der
overhovedet ingen samtidige skak-
blade, der bragte partiet. Der var til-
syneladende ingen – udover Nimzo-
witsch selv – der havde opdaget, at
han havde spillet et udødeligt parti.
Rützous egen skakspalte i B.T bragte
to andre (åbenbart bedre) partier fra
turneringen med noter af Spielmann.
Der skulle mere til for at skabe en
klassiker.

Efter turneringen drog Nimzo-
witsch på turné og besøgte en række
klubber rundt omkring i Danmark.
Han var med rette stolt af sit fremra-
gende resultat i København og frem-
viste da også sine partier fra turne-
ringen i forbindelse med sine fore-
drag. Som en del af forskræppet til
hans besøg i Århus, publicerede
Hemmer Hansen den 12. april 1923
en længere artikel i Jyllands-Posten,
hvor Nimzowisch og hans nye sy-
stem blev prist i høje toner. En del af
artiklen viser, at analogien til Det
udødelige parti allerede var blevet
bemærket:

... I gamle dage havde man pro-
fessor Anderssens glimrende kombi-
nationsspil, og det er egentlig det,
Nimzowitsch har givet skakverde-
nen igen, idet han har skaffet en ny

basis for det. Hans parti i Køben-
havn mod Sämisch rangerer i virke-
ligheden med Anderssens berømte
‘Udødelige Parti’, blot med den for-
skel, at mens Anderssens kombina-
tioner og ofre tilsigtede direkte mat,
tilsigter Nimzowitsch med sine kom-
binationer og ofre lammelse af mod-
standerens stridskræfter...

Selv om Hemmer Hansen havde
stor skaklig indsigt, er det ikke sand-
synligt, at han selv har været i stand
til at skrive den forholdsvis dybsin-
dige artikel om ‘systemet’, der på
daværende tidspunkt endnu ikke var
udgivet i bogform. Sandsynligheden
taler dels for, at det var Nimzowitsch
selv, der skrev artiklen, og dels for,
at det var ham selv, der døbte partiet
Det udødelige træktvangsparti.

Partiet blev først bragt i Skak-
bladet i februar 1924, næsten et helt
år efter at det blev spillet. Nimzo-
witsch havde skrevet noterne, men
der var stadig ikke rigtig tegn på, at
dette parti skulle være noget helt
ekstraordinært:

I Skakbladet blev partiet præsente-
ret således:

Parti Nr. 743.
Uregelmæssigt Parti.

Spillet i den internationale Turne-
ring i København i Marts 1923.

Noter til dette Parti er meddelt af
Hr. Nimzowitsch, som anser det for
sin bedste Præstation i de sidste 2 Aar.

��������	��
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Af Per Skjoldager

Aron Nimzowitsch, 1886-1935.
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Kommentarerne i det følgende er
ordret efter Skakbladet, men dog i
opstilling og retskrivning anno 2004.
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Dronningindisk / E06
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Den af Hvid valgte løberudvikling
til g2 anses for en stærkt virkende
modgift mod 3... b6. Og sandelig
synes den sorte stilling nu at være
langtfra misundelsesværdig. Sagen
er den, at Sb8 vanskeligt kan komme
ud, 7... Sc6 besvares med 8. d5, 7...
d6 er alt for beskedent, og 7... d5
tillader det stærke modtræk 8. Se5.
�������	����������	

Gør trykket mod d5 illusorisk.
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I betragtning kom 9. e4
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På c-linien har Sort et forpostpunkt
på c4 (efter mit system), 10... a6 skal
sikre det nævnte punkt).
������������
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Ellers kommer Sc6 hurtigt over a5
til c4. Men nu har Sort vundet et
tempo, idet en springer, der ‘spiste’
to tempi blev afbyttet mod en, der
kun spiste ét tempo.
����������������

Remischance gav 14. Se4!
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Kombineret spil på begge fløje. Mu-
ligt var også spil kun på dronning-
fløjen (Db7, Sf6-d7-b6-c4 efterfulgt
af Tfc8), men den valgte metode er
skarpere og dertil ufarlig, fordi et
modstød i centrum ved e2-e4 (den
typiske gendrivelse af flankeopera-
tionen) kan føre til d-bondens isola-
tion (efter dxe4).
������
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Eller 17. f4, Sh5-f6-4 osv.
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For at kunne spille e4.
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Et positionsoffer! To bønder, pat-
stillinger af de hvide officerer, et
ufordriveligt tårn på 2. række samt
udsigt til at få bonde-b2 og a2, alt

dette er en tilstrækkelig erstatning for
den ofrede officer.
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Hvid er i en træktvangsstilling, f.eks.
27. Kh2 T5f3, eller 27. g4 T5f3 28.
Lxf3 Th2 mat.

Men så i løbet af 1925 starter Nim-
zowitsch en veritabel PR-kampagne.
I Wiener Schachzeitung nr. 2 side
17-18 giver han noter til partiet un-
der overskriften: Træktvang over
hele brættet, og om ventetrækket
25... h6 siger han: ‘Et usædvanligt
smukt problemtræk, som efterlader
Hvid i en tragisk træktvang’. Senere
tilføjer Nimzowitsch beskedent at
partiet – ifølge Hemmer-Hansen –
er en værdig pendant til Det udøde-
lige parti, og at det i danske skak-
kredse er kendt under betegnelsen
Det udødelige træktvangsparti.

Senere samme år skriver han i sin
første bog ‘Die Blockade’ (side 48-
49) om trækket 25... h6: ‘Et fremra-
gende træk, der annoncerer træk-
tvang, og som Dr. Lasker i en hol-
landsk publikation har kaldt en frem-
ragende præstation, og er et mod-
stykke til Det udødelige parti, hvor
offeret udnyttes til det yderste – her
træktvangen’.

Hans hovedværk ‘Mein System’,
hvoraf de første hæfter udkom i
1925, havde følgende at sige om
partiet: ‘...et kort parti, der er kendt
vidt og bredt under betegnelsen Det
udødelige træktvangsparti.’

Hvad der er sket mellem 1924 og
1925 kan vi kun gisne om, men no-
get taler for, at betegnelsen ‘Det udø-

delige træktvangsparti’ har slået an
blandt hans elever – som han selv
yndede at kalde de danske skak-
spillere. Nimzowitsch har været både
smigret og glad, men samtidig har
han været fuldstændig bevidst om,
at en udødelig præstation ville være
med til at forøge hans markedsværdi
og fremme salget af hans bøger.

Derudover var partiet nu blevet
eksponent for hans system, hvor en
af de vigtigste læresætninger lyder:
‘Først hæmme, så blokere og til sidst
tilintetgøre’. Det udødelige træk-
tvangsparti er hæmning i rendyrket
og ultimativ form. Nimzowitsch for-
søgte gennem hele sit forfatterskab
at formidle skakspillets mysterier til
menigmand. Han var en stor stor
skaklærer. Men han var samtidig en
dygtig forretningsmand, der forstod
at skabe den rette synergi mellem
store præstationer på skakbrættet og
store præstationer i medierne. Hans
PR-arbejde omkring Det udødelige
træktvangsparti bar frugt, og nu om
stunder er det i hvert fald kendt vidt
og bredt under dette navn.

Måske taler han til os endnu. Må-
ske er det lige netop samspillet mel-
lem de store præstationer, personlig
karisma og den rette behandling i
medierne, der skal til for at skabe et
nyt løft for skakspillet. Moralen er i
hvert fald, at man ikke kan blive
berømt ved at spille verdens bedste
parti, hvis der ikke er nogen, der får
det at vide.

Per Skjoldager har sammen med
Jørn Erik Nielsen arbejdet på en bio-
grafi om Nimzowitsch gennem de
sidste 4 år og regner med at kunne
afslutte projekt og bog om yderli-
gere 4-5 år.
Læsere, der ligger inde med origi-
nalt Nimzowitsch materiale (breve,
billeder, simultan- og konsultations-
partier, visitkort o.l),  er meget vel-
komne til at kontakte forfatterne på
email: skjoldager@andersen.mail.dk.
Se også hjemmesiden:

���� nimzowitsch.com
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Næhnæh, tænk først! En entrækker
kan et lille barn klare. Og hvis man
ikke giver den gamle ræv lov at fort-
sætte historien...
Lad os begynde med en simultan.
Huguito var 12 og åbenbart et talent
med en energisk moder, men neder-
laget i denne lille simultan, kom han
nogensinde over det? I en Najdorf-
turnering chokerede han Korchnoi
med et udmærket 40. træk med sort
dame, der fra D-fløjen kombinerede
forsvar og angreb. Det var da ikke
noget, hovedet behøvede at deltage
i. Stakkels Viktor sad mere end 20
minutter og åndede tungt. Stakkels
Petra frygtede det værste. Så vidt jeg
forstod, prøvede den unge mand at
trøste hende. Hun forstod ikke en-
gang, at hendes elskede havde været
smadderheldig. Tænk, hvis det hav-
de været nr. 39... Eller hvis staklen
ikke havde været sikker på trækkets
nummer! Nå remis!
Og hvorfor bad jeg torsk ikke om en
fotokopi af partilisten? Det havde
været interessant at studere, specielt
underskriften. Jah, men Laura og
undertegnede var simpelt hen så
sultne, at vi var gået, da showet slut-
tede.
I samme turnering vandt jeg et ud-
mærket parti mod HS. Med Sort i
Siciliansk har man virkelig meget at
være bange for, men hvis varianten
med 6. g3 nu også skal være en auto-
matisk gevinst for Hvid, jamen så er
jeg igen glad for at have Sort.
Meget tidligere var der et latterligt
parti i Geba, og det er meget mindre
berømt end Miles - Nigel Short, hvor
den yngste af de to blev offer for sin
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Sorts træk?

lidenskab. Spillemaskinerne i gan-
gen gjorde det umuligt for ham at
vinde med fire merbønder.
Min historie var næsten identisk.
Dog med den lille ændring, at det
drejede sig om et T-slutspil med 4
mod 4 på K-fløjen. Det var remis,
og det var det stadig med f og h mod
ingenting. Jeg tror nok, at det, der
knækkede Huguito, var, at en gam-
mel ræv blev ved med at spille lige
så hurtigt som en ung springfyr. Da
jeg omsider vandt på at sende hvid
konge i retning af c8, blev han med
god grund meget forvirret. Men jeg
sad og morede mig med at tænke på
et halvgammelt parti mellem Kotov
og Flohr. Og nej, hvor det sandelig
også burde være blevet remis!
Det tog vist 90 træk, og for spøg,
skæg og ballade sendte jeg slutspillet
til Informator. Men de tog det skam
alvorligt!
Den ydmyge tjener beder undskylde
den lidt lange indledning. Måske
burde jeg have undladt Petra. – Vi
flyver til San Martin 1995, til den
værste Maroczy:
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Ganske ufarligt. Ubehageligheden
er, at det er så svært at vinde med
Sort.
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Noten til Hvids c4 bedes genbrugt
ved Tb1.
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Stadigvæk: Hvids 12. og 13. træk
forstås glimrende, hvis man endnu
husker 5. c4.
Af frygt for remis spiller Sort nu
konsekvent på tab:
����������������������������������
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Et kendt fænomen: Dette udmær-
kede træk overraskende mig, og jeg
gav det skylden for katastofen. Mu-
ligvis spildte jeg et minut på at tænke
på forstærkninger, som det meget ri-
sikable 13... f5. Men det var jo for-
tid. Fremtiden var desværre håbløs.
Den klassiske løsning kendes fra
Enevoldsen - Keres 1937. Sid som
forstenet, til du har et par minutter!
Jeg tror bare ikke, det ville have vir-
ket mod Hugo.
Men jeg tog mig sammen! Og fik
øje på remisen!
Jamen, det var ikke særlig svært.
Med kendskab til hr. Spangenbergs
svagheder var den tænkelig, og jeg
tænkte skam med stor omhu.
Der er en god regel, der siger: Hel-
lere en lille indrømmelse nu, end en
stor senere. Det er sund fornuft, men
jeg kunne ikke se nogen lille ind-
rømmelse her. Den vanvittige idé, at
begynde med en stor, camoufleret
som overseelsen af en simpel sprin-
gergaffel – den satte straks humøret
i vejret.
Jeg tænkte selvfølgelig adskillige
minutter her, og 7(!!) ved det næste
træk. Intet af de resterende hiv blev
udført ‘øjeblikkeligt og med smæk’.
Roligt, og husk uret og noterings-
pligten!
����������	��������������

Der er vist ikke mange, der kan tro,
at jeg alvorligt overvejede ruin-
trækket fxe6.
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Måske tænkte Hvid, at stakkels Sort
havde set hvidt Td1.
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Med det yderste af neglene.
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6 minutter! Men med optimisme!
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Jamen, det er der da ikke noget svært
ved! Det er det første træk, man ser
på. Der er vistnok seks andre, der
forhindrer mat i 2. Men Sd2 står først
i køen af mange grunde. De nærmest
falder over hinanden af bar ivrighed:
1) Rumvandrerens livline!
2) 31... Td2 duer ikke.
3) Hvid fik aldrig lavet et lufthul.
4) Truslen Sxe4!
5) Lf8 kan komme til at hænge.
Fem må være nok. Vi kan godt kalde
det en multi.
For nu at formindske eller forhøje
effekten af Sd2, kan jeg da godt
nævne et andet træk, hvor jeg ikke
er er sikker på, at Sort behøver at
tabe. Jeg nægter at se på 31... Dxd8
32. Txd8 Td2.
– Når remis er en kendsgerning, læn
dig tilbage og nyd det.
Det var netop ikke, hvad gamle Kung
fu-Tse sagde. Det ligner bare. – Til-
bage til partiet:
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Det var selvfølgelig ikke med Keres’
hjertelige latter. Alt gik korrekt til.

Dagens ‘arbejde’ var gjort, og på en
måde havde det, en kort stund, væ-
ret trættende. Men blandt de tusind
fraser, som alle formodes at have på
‘lageret’, fandt jeg straks én af de
bedste:

H	��	��	�������$	���	��
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Et øjeblik ser jeg mig som en hof-
nar, der mister knoppen, hvis han ej
før Sol er nede, dette Schludder
haffuer beviset.
Selvfølgelig er jeg forberedt. En
partiliste fra Mar del Plata 1995...
Den var i lang tid på mystisk vis for-
svundet, men kom til syne i en bunke.
Siden da forsøger jeg at holde den
sammenclipset med San Martin-par-
tiet: Mar del Plata Open 1995:
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Et beskidt trick? Jeg har brugt det
selv. 3... Ld7 holder muuuhligvis
remis.
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Hvis han bliver ved med at spille den
slags træk, så skal jeg bare huske at
takke pænt for partiet.
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Ruhe im Saal! Silencio!
�
����������������������������
	

Hvert træk et hammerslag (klassisk
engelsk kommentar).
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Klar til det sidste desperate gisp. Jeg
er på en måde ved at vågne op, men
uret! Huguito har bedst tid, så situ-
ationen er stadig desperat. Efter of-
feret kommer der en mellemsprint. 6
træk på 10 minutter!
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Stadig tabt, men jeg nægter at op-
give.
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Det er vel stadig tabt, men det be-
gynder næsten at ligne et væddeløb.
Hvis jeg havde været Hugo, havde
jeg spillet anderledes.
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Jeg fortryder straks. For det første
kan jeg ikke se, hvorfor Sh4 skulle
være bedre. I det hele taget forstår
jeg ikke meget af de næste ti træk.
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Koldt! Et eller andet dårligt tårnslut-
spil? Nej tak.
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Med lige chancer(?) Vi har i hvert
fald 7 minutter hver.
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HAH! Men hvad er det egentlig?
Måske fortvivlelsens mod?
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Her sker det. Laura bringer kaffe og
frugt. Hun kan ikke dy sig, men hvor-
for ikke anføre til hendes forsvar, at
hele denne turnering var præget af
megen snakken.
– Du står ... vanskeligt?
– Jeg vinder!

Medens jeg var en glad druespiser,
nærmest løb en ulykkelig kvinde hen
til Rubinetti:
– Vil du ikke godt lige se på Bents
stiling! Bent må være være blevet
skør. Han siger, at han vinder!!
Denne caballero gjorde det straks og
kom hurtigt tilbage. Grinende.
– Det er muligt, stormesteren har ret!
– Jamen, den bonde.
– Rolig, rolig, den er da blevet stop-
pet.
Hvis vi nu går tilbage til mig, må jeg
vel have lov til at påpege, at jeg ikke
sagde noget om nogen gevinst-
stilling. Jeg gav bare udtryk for en
ærlig overbevisning: jeg vinder!

LÆSEVEJLEDNING: Tag det ro-
ligt. Hvis du mener, jeg praler, det
bliver dit problem. Vi andre fortsæt-
ter, og dette her var oprindelig ‘hi-
storien om de 24 kongetræk, den
vidunderlige rejse fra g7 til b1.’ Men
så gjorde jeg mig selv til Larry Evans.
Det er formodentlig kendt, hvad jeg
hentyder til. Jeg talte efter!
Venezia 1967. Selveste Sankt Mar-
kus’ Plads. De to rollehavere har
fundet et bord, og denne USA’ske
barbar er fuld af lyst til at blive be-
lært om historie og arkitektur og så-
dan noget. (Kulturel fernis gør figu-
ren bedre. Det bemærkede BL tørt,
da HD selv berettede om vor lille
episode). Men se nu her, Larry. Nu
sidder vi godt. Og dette er helt op-
lagt det bedste sted i Verden, hvis
man har brug for at sidde godt, en
stund. Og hvorfor er der 36 søjler

rundt om denne cirkelrunde plads?
Han fik lov at give hele den virkelig
interessante forklaring. Larry tak-
kede, men sagde så stilfærdigt, at der
er altså kun 35.
– Hvorfor har jeg altid uret? klagede
Hein Donner. Det er min Montessori
børnehave...
������
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Desværre, med kongen så langt væk
ser enhver, at 45... h4 46. f3!! er re-
mis.
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– Er det ikke meget hårdt at spille
skak på mesterplan?
Spørgsmålet kommer fra en beun-
drer i Tasmanien.
– På en måde jo, men vi er jo trænede.
Her har Hugo eksempelvis gjort 10
glimrende træk, i træk, men...
����������		

Tasmanien igen: udsætter dette ikke
denne bonde for fare?
– Jo! Men en anden regel træder her
i kraft:
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Principfast ung mand! Men retfær-
digvis skal det skrives, at her tænkte
han. Så må jeg vel have lov at kon-
centrere mig om psykologien i dette
parti. Millioner af russere har endnu
ikke fundet ‘sandheden’ om det be-

�

4����3��
����%%%��������#����������������������
��������8������-8�3"#9

���������*��
���9����:��
-���%



���� A3A0(' ��

rømte Capa-Tarta, NY 1924. Lad os
give dem fem år til, derefter kan vi
stille disse gode folk det uskyldige
og ledende spørgsmål:
– Kære naboer, mener I, at Te7 endnu
gav chancer? Vort altid gode nabo-
skak bliver bedre og bedre, og i 2027
kan vi på et hjerteligste ‘unificere’
vore skakskoler. Der vil være ad-
skillige motiverede skåler, og min
egen indsats vil bestå af min berømte
afhandling om den skændige dåd her
på Lyø. For 800 år siden (den korte
version, og kun ét sprog).

Hertil vil jeg blot føje, at Huguito er
ved at være mør. Hvorfor styrer han
ellers direkte ind i en tabsstilling?
Har han en horisont på 16 dobbelt-
træk. Det er svært at tro. Hugo er da
vel ikke blevet smittet af en compu-
ter? Nej!! Hold nu op. Det sker jo
for de bedste programmer og de be-
rømteste maskiner, pludselig skal de
til en vanskelig aflusning. Men Hugo
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Den kan hvid ikke slå: 19. axb4?
Dxb4† 20. Kf1 Txd1†! 21. Lxd1
Dc4† med dronninggevinst.
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Og barske Barcza gav ingen chan-
cer i bondeslutspillet. (0-1, 46 træk).
Efter partiet gav de to stormestre sig
til at analysere åbningen og kom
frem til den smukke fortsættelse, der
ville kunne opstå efter 16. De3 (i
stedet for 16. e3), nemlig 16... Sd4
17. De8† Kh7 18. e3 Sc2† 19. Kd2
Lf5!! 20. Dxa8 Dd6† 21. Kc1 Sa1!
22. Dxb7 Dc6† samt matten med
springeren.
Hvorvidt Planinc blev indviet i ana-
lysen, eller om han selv kunne regne
offerspillet  ud, vides ikke med be-
stemthed. Men den kom altså i god
anvendelse mod unge Rafael Va-
ganjan i Hastings mange år senere.
Med den uvæsentlige forskel, at han

er noget af det mindst maskine-
lignende.
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Ulf Andersson siger jo, at man skal
tænke i stillinger. Men det gør
mange af os faktisk mange gange.
Hvis jeg nu et øjeblik skulle være
en brutal læremester, ville jeg spørge
Hugo, om det var denne stilling, han
sådan havde glædet sig til. (65. Th1
Txb7 66. Txh2 Tb1 og vinder, i alle
Verdens dele).
�����������������������������������

Eller den? Netop her har Hvid san-
delig ‘frit valg’. (Det minder mig
om den danske Skakskoles ‘praktik-
regel’ nr. 219: Hvis du planlægger
en lang serie ‘eneste træk’, så kan
den være helt rigtig, men den skal
altså tjekkes grundigt).
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Det er næsten alt for venligt. Jeg blev
så bevæget, at jeg var lige ved at
komme i tvivl om 76... f4.
���������������������

Nu må han opgive. Men nej! Her er
det frie valg dit, måske ‘den dybe
kalk’, ellers ‘kan godt lide at spille
skak’.
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Vistnok nr. 22.
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Håndtryk, underskrift og det hele.
Korrekt. Analyserummet havde des-
værre et par alvorlige defekter. Det
var samtidig bar og underforsynet
med ilt. Når de ulykkelige kom til at
tænke på Calcutta, reddede de sig
ved at lukke op til spillesalen. Støj-
problemer har altid interesseret mig,
men jeg er altså modstander!
Så vi tog hjem.
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Af Bent Kølvig

Partiet Vaganjan - Planinc, Hastings
1974-75, er – som Bent Larsen skrev
i nr. 7 – et, som alle bør kende. Ikke
mindst for det specielle angrebstræk
Sa1! Den smukke mat med sprin-
geren fra hjørnet har imidlertid –
som andre af livets forhold – både
et for- og et efterspil.

Det begyndte helt tilbage i Capa-
blanca-mindeturneringen i Habana
1963, 14. runde:
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satte damen på c7 i sidste træk!
Så går vi frem til året 1978, hvor
den tyske tv-film ‘Sort og Hvid som
Nat og Dag’ kom på skærmen rundt
om i hjemmene. I den følger man
det unge skakgeni Thomas Rosen-
mund – navneligheden absolut util-
sigtet! – på han vej op samt selv-
følgelig på hans bratte nedtur. Un-
dervejs møder han verdensmesteren.
og vi ser den følgende stilling (altså
stillingen før Planincs 19... Lf5!!
med modsatte farver)
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... hvor han med 1. Lf4!! etc. yderst
genialt sætter mat.
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Så kom endelig tiden, hvor vi unges
ønske kom i opfyldelse: At spille
skak i Rusland! KSU havde sammen
med et russisk skakforbund arran-
geret udveksling af spillere og et hold
russere var i sommerferien i Køben-
havn for at spille Politiken Cup.

Nu var det vores tur til at rejse og
af sted drog vi til Rusland. Lars Bech
Hansen, Peter Skovgaard, Alexei
Hansen, Esben Lund og jeg selv drog
af sted til Serpukhov som ligger ca.
200 km syd for Moskva.

Vi spillede alle IM-turnering på
nær Esben Lund, som deltog i GM-
turneringen. Vi blev spurgt første
dag, om vi ville spille 13 runder på 9
dage eller 11 runder. Vi tænkte, vi
nok hellere måtte sætte os selv og
andre danskere lidt i ‘skaklig’ respekt
og valgte selvfølgelig de 13 runder
på 9 dage (17 runder i GM-grup-
pen!). Det blev et hårdt program,

men resultaterne blev nu ganske
gode alligevel.

Den morgen vi skulle rejse, blev
jeg chokeret over at vågne op til
nyheden af, at to russiske fly var styr-
tet ned, formentlig terror. Og læste
man lidt grundigere, var det lige præ-
cis det flyselskab vi skulle rejse med
der var blevet ramt af terroren. Så
først efter mange gange at have lo-
vet mine forældre at komme helskin-
det hjem igen, begyndte turen. I flyet
sad vi alle lidt nervøse og brugte
fornuftigt tiden til at holde udkig
efter skumle typer med skumle pla-
ner, men helskindede kom vi igen-
nem.

Fra Moskvas lufthavn blev vi hen-
tet og bragt til spilleområdet ‘Lyden
fra skoven’(eller den ‘Den grønne
larm’, som vi oversatte det fra rus-
sisk) i Serpukhov som ligger 200 km
syd for Moskva. ‘Lyden fra skoven’

er et skak-centralt sted beliggende
en del væk fra byerne og omgivet af
en skov. Bl.a. Mark Dvoretsky har
holdt flere træningssessioner på ste-
det, hvor vi var, så vi var kommet
lige ind til en af kernestederne.

Af Nikolaj Mikkelsen
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Medbragt tolk
Et af problemerne ved at spille tur-
nering i Rusland (ud over finan-
sieringen og kontakten) er sproget.
Der var ingen, der talte engelsk eller
tysk. Alle talte kun russisk, og hur-
tigt. Så medmindre man har sin helt
egen tolk med, er det ret vanskeligt
at klare sig i Rusland.

Vi havde garderet os fra start af,
da Alexei er født i Rusland og snak-
ker russisk flydende. Så Alexei, kan
I nok forstå, blev hurtigt meget po-
pulær blandt danskerne, og meget
kendt blandt russere.

Behandlet som konger
Der var fem turneringer i gang på
samme tid. 3 stk. 14-mands alle-
mod-alle turneringer, hvor Peter,
Lars, Alexei og jeg spillede med i
hver vores gruppe (Alexei og Lars i
samme gruppe), en GM-gruppe,
hvor Esben spillede, og en stor
Schweizergruppe.

Alle spillede og boede i området
‘Lyden fra skoven’, så hvor man end
vendte sig, var der skakspillere at se.
De fleste kom fra Rusland, men også
Georgien, Hviderusland og Ukraine
var stærkt repræsenteret.

Den eneste ikke-russisk talende
nation, der var repræsenteret, var os,
Danmark, så ikke meget hensyn blev
taget. Men ikke desto mindre blev vi
behandlet som konger!

Et godt eksempel var i spisesalen
(alle skakspillere spiste samme sted,
samme tidspunkt), alle havde faste
pladser klumpet sammen ovre i spi-
sesalens ene side, og spiste ved borde
med blå duge. På nær turnerings-
lederne, som havde deres eget bord
med hvid dug... og så danskerne. Vi
sad ved hvert måltid langt fra alle
andre skakspillere ved det eneste
bord med rød dug...

Vi følte os virkelig prioriteret.
Kunne vi ikke lide maden, skulle vi
bare sige til. Ville vi hellere have teen
uden sukker lavede de fluks noget
nyt te. Ville vi have pålæg og brød
til aftenerne, skulle vi bare knipse
med fingrene, så var der en, der kørte
efter det, og en halv time senere
havde vi lige, hvad vi havde bedt

om. Så man kan godt sige, at vi le-
vede i en form for luksus.

Det var nemt at finde ‘lejligheden’,
som vi boede i: Døren var af metal
med 6-dobbelt lås på, der var trem-
mer for vinduerne, og den nemme-
ste måde til indbrud var formentlig
at slå hul i muren... så vi følte os ret
‘safe’ der, hvor vi boede.

Der var også fodboldbane, volley-
bane, hockeybane og bordtennis-
borde. Især det sidste brugte vi en
hel del tid på. Så snart vi var færdige
med at spille dagens parti(er), løb vi
tre unge ned til bordtennisbordet og
blev der gerne hele aftenen. (Mat-
chen Skovgaard-Mikkelsen sluttede
efter mange seje runder og 13 dage
59-23!!) Havde man tabt dagens
parti, var det bare om at få afreageret
ved bordtennisbordet. Hele fire
bolde var vi skyld i gik i stykker!

Ellers kunne man altid forberede
sig til næste runde, da både Esben,
Lars og jeg havde taget bærbar med.
Vi fandt hurtig ud af, at de fleste rus-
sere er helt umulige at forberede sig
imod. Modsat vores opfattelse af
russiske skakspillere som vilde teori-
terpere og variantberegnere, gik stort
set alle russere ud af teorien i træk 5-
6, så forståelsen kunne komme til at
styre spillet. Det havde vi såmænd
ikke noget imod, det betød bare
åbningsfordel eller udligning ved
hvert parti.

Et andet meget specielt træk ved
russerne var, at hvis de kunne se, at
de ikke kunne lave nogle gode re-
sultater, og turneringen allerede var
spildt efter de første 7 runder, så
udgik de bare af turneringen, som
var det helt normalt. Var det sket i
Danmark, skulle der mindst ligge en
meget god grund til pludselig at gå
ud af turneringen, men ikke her. Der-
for var der normalt en oversidder-
runde.

Turneringsrytmen
Hver dag lignede lidt hinanden:
vækkeuret ringede og man stod op
til russisk mega-kulde. Efter mor-
genmaden, havde man lige en lille
time, før dagens første runde be-
gyndte, og man skulle ind og møde
en af de mange stærke russere. Efter

runden var det direkte til bords igen.
Og bagefter nærmede dagens anden
runde sig. Og når dette parti var slut,
var hele dagen gået. Aftenerne gik
ofte med at se en film for lige at lade
op til næste dag, men var man
hardcore, forberedte man sig.

Sådan gik de fleste dage, uden vi
fik set noget af Rusland, men en fed
tur havde vi nu alligevel. Af de ting
der skete, som jeg ikke har nævnt,
er, at Alexei ret uheldigt faldt og slog
sin arm af led og måtte på skade-
stuen. Vi måtte derfor undvære vo-
res tolk en hel dag. Typisk at det er
den dag, man løber tør for toiletpa-
pir. Ingen havde nogen som helst
anelse om, hvad toiletpapir hedder
på russisk, og ingen havde lyst til
forklare toiletpapir med tegnsprog.

Imponerende skakcenter
Vi fik dog også tid til at se lidt af
Moskva den ene af dagene, og blev
kørt til skakhuset i Moskva, Bot-
vinnik Chessclub, som var tilholds-
sted for det russiske skakforbund.
Det var et kæmpe hus med utrolige
faciliteter og en million lokaler og
skakbrætter.

Det var selv samme sted, en masse
af de stærkeste russiske turneringer
blev spillet, selv en VM-match var
blevet holdt lige dér, hvor vi stod.
Lidt stort alligevel.

Skak-shop var der også, og min-
sandten... gik man ind i bygningen
ved siden af skakhuset, lå der en
skak-restaurant. Seriøst. En af de
mest stilede restauranter, jeg har set,
med næsten alt i sort og hvidt, og
skakbrikker malet ind tapetet og det
hele.

Vi var også så heldige at få lov at
stå på Den Røde Plads på en varm
sensommerdag. Det var lige så
smukt, som man har hørt om. På
gammel russisk hedder rød og smuk
det samme. Pladsen var oprindeligt
døbt ‘den smukke plads’, og det var
den virkelig!

Hård turnering
Resultaterne blev udmærkede trods
de hårde grupper. Det sværeste ved
at spille en 14-mand alle-mod-alle
er, at hvis man nu f.eks. har siddet
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og kæmpet hele tiden ud, og taber
efter et langt parti til en spiller på
200 mere i rating end en selv, kan
man godt være lidt træt. Men næste
parti, som starter kun en time efter,
man er færdig, er mod en spiller på
300 mere i rating, så man skal hele
tiden holde sig helt på toppen for at
kunne være med... det især var hårdt,
og Alexeis resultater viste kun, hvor
rigtig det er... er man først inde i en
dårlig stime, er det svært at komme
tilbage igen.

Vi startede alle meget blødt med
samlet 3 point efter 4 runder. Dvs.
3/20 i alt. Men vi kom (næsten alle)
op igen og kom godt over vores for-
ventede.

Peter Skovgaards resultater rakte
til 4½/12 (5½/13), som var mere end
1 point over forventet. Dette var en
udmærket præstation, og især sejren
over FM Ayupov (2315) er noget,
han kan være godt stolt af! Peter fik
en fantastisk slutspurt efter 1/7. Det
var rigtig stærkt kommet igen!

Alexei havde en hård turnering
med en del modgang (vi blev enige
om, at det var armens skyld) og efter
at have spillet remis i 1. runde, kom
det næste point (ud over en over-
sidder) først i sidste runde. Det vil
altså sige 10 tabspartier i træk. Det
må have været psykisk utrolig hårdt,
men Alexei holdt humøret højt og
bordtennisboldene susende!

Jeg selv spillede en fin turnering
med 5½/12, hvilket nemt kunne være
blevet til flere point. Jeg fik også slået
min første IM, hvilket i sig selv var
hele turen værd!

Rejseleder Lars spillede godt og
kom langt over sin forventede  score
(+2½). Efter at have nået sin sam-
lede forventede score efter 6. runde,
tog Lars den bare med ro og høstede
det ene point hjem efter det andet.

Træner Esben spillede i den hår-
deste gruppe (snit = 2406), og fik
modstand for pengene. Men allige-
vel formåede han at få sig nogle se-
riøse spurter (4½ på 7 runder) og slå
nogle stærke modstandere. Efter at
have spillet sig op på 50% kom han
ind i en uheldig stime, og fik alt i alt
sin forventede score. Men hvis man
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Siciliansk / B60
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7... a6 8. Lxf6 gxf6 9. 0-0
�������������������������������������
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Her begynder hans grådighed... han
undervurderer klart mit angreb (min
rating) og går efter nogle fjollede
bønder.
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15... Sxc2 16. Tc1 Sb4 17. Sd5 og
hvid vinder.
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Attacking ratio: D, 2xL, T, S mod T
og L.... jeg gik ud fra at det var mindst
interessant.
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Bedre 18...f6!
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21... Tcd8 22. Lxe7 Dxe7 23. Dc3
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Men sort står allerede tvivlsomt
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26... Lxf1 27. Txc7 Lxg2† 28. Kxg2
Txc7 29. S2e4 og hvid vinder.
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Intet f7-f5 her!
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Sidste chance.
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Det mest præcise. Andet vinder selv-
følgelig også.
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Spansk / C68
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Russerne har det med at afvige fra
hovedvarianterne meget tidligt. De-
res plan er at komme ud af teorien
og vinde over svagere spiller på for-
ståelsen i stedet. Det skulle han al-
drig have gjort!?
����������

7... De6.
�����

Jeg mente, at dette måtte være det
rigtige. Udnyt udviklingsforsprin-
get. 8. De2 Le6 9. b3 er stille og ro-
ligt.

forestiller sig en gruppe fyldt med
unge russiske stortalenter, der med
fråde om munden bare venter på at
slå kløerne i ens konge, så er det nu
ret stærkt klaret alligevel.

Så vi har alle været utrolig glade
og taknemlige over at få mulighe-
den for at komme til Rusland. Og så
endda blive behandlet så godt, som
vi gjorde! En stor tak til KSU og
arrangørerne i Rusland! Og en lige
så stor tak til Hamann-fonden, DSU
og Støtteforeningen for økonomisk
hjælp. Det blev til en fed tur og nogle
pæne resultater... jeg håber, det ikke
er sidste gang, at danske juniorer får
en sådan mulighed.
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Han tør godt tage den... modigt
�
���

Han må ikke få lov til både at kon-
trollere e-linjen og binde min sprin-
ger... nu må han opgive begge...
�
�������������������	�

13... Le7 14. Dxd5 cxd5 15. Se6 er
klart bedst for hvid. 13... Se7 er nok
det rigtige, men det tager ham bare
endnu længere tid at komme ud med
brikkerne, så min vurdering var, at
der var kompensation efter 14. Dc3
0-0-0 15. Se6 Te8 16. Sc5.
������

Her var min plan at erobre a2-g8 dia-
gonalen, og det kan vist lige lade sig
gøre.
���������������������

Sorts mest åbenlyse plan holder ikke:
15... Se7 16. Tad1 Thd8 17. Sxc6!
Lxe3† (17... Dxc6 18. Dxc5, eller
17... Sxc6 18. Txd5, eller 17... Dxd1
18. Sxd8† Dxd8 19. Lxc5) 18. Dxe3.
�������������	

Her tænkte jeg: Han har næsten 200
mere i rating end jeg og vil selvføl-
gelig ikke have remis. Selv om jeg
heller ikke er tilfreds med remis, gi-
ver jeg ham valget mellem træk-
gentagelse og en dårligere stilling,
velvidende hvad han vælger. Efter
16... Td8 17. Lf2 har sort lidt svært

ved at få brikkerne med, f.eks. 17...
Sh6 18. Db4.
������������

Dronningen skal blive ved med at
beskytte a2-g8 diagonalen.
�����������

18... Dd7 19. Ted1 Dc8 20. Db3†
Te6 21. Te1 b6 22. Te4 Sh6 23. Tae1
The8 24. g4 og sort har lettere pro-
blemer.
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Han nægter trækgentagelsen.
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Truer med en fæl afdækker.
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Db3† indskydes, så han ikke kan nå
at sætte springeren imellem, f.eks.
21. Te1 Se7 22. Db3† Sd5, og sta-
dig hvid fordel, men ikke lige så stor.
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Han prøver at redde sin bonde.
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24... Dd5 25. Lf2 og vinder. Eller
24...Td5, hvor forskellen fra stillin-
gen efter 22... b6, er at bonden står
på c5 i stedet for c2. For det første
skærper det sorts modspil med evt.
c5, og for det andet angriber det sorts
b-bonde.

�����


Andre træk er mindre overbevisende,
f.eks. 25. f4 Dd5 26. f5† Dxf5 27.
Tg3† Kh5 28. Dc4 g5.
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En dræber i tidnøden. Med 5 min
tilbage på sit ur går han i panik.
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Eller 27... bxc5 28. Tg4†.
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Siciliansk / B23

Jeg var meget opsat på at vinde dette
parti i 13. runde for at slutte godt af.
Og det gik jo lige efter planen.
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Jeg vidste, at dette var et dårligt træk
pga. afbytning og d4.
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Jeg ville gerne af med sorts sortfelt-
ede løber, men jeg havde også en
anden plan i tankerne.
���������������������
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Min modstander havde tydeligvis
ikke set dette træk, kunne man se på
hendes ansigtsudtryk!
�
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Løberen kan ikke slås pga. Dg3, som
giver mat.
��������	

Stille og roligt brikkerne med.
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15... f6 er eneste træk, hvorefter sort
er under pres. Nu er det bare tabt.
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17... Kh8 18. Te7
��������

Jeg tog den sikreste variant i stedet
for det flotte 18. Te7, som ikke er
helt lige så godt, men også vinder.
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Og så skal træneren også have lov at
vise, hvad han duer til:
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Benoni / A60
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Den såkaldte snake-benoni.
���������������

Sorts problembarn i normal benoni
er oftest d6-bonden, men i snake-
benoni har sort ikke dette problem,
og almindelig udvikling a la normal
benoni synes jeg ikke giver synder-
lige problemer for sort. Det mere
ambitiøse partitræk forsøger at øde-
lægge sorts koordination ved at dele
brættet i to dele. Faren er, at bonden
på d6 kan blive isoleret fra resten af
den hvide hær.
�������������������������
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9. Lxf6 Dxb2 10. Dc1! Dxc1† 11.
Txc1 gxf6 12. Sd2 giver hvid et be-
hageligt slutspil, hvor bonden på d6
snarere er en styrke end en svaghed.
�������������������

Meget bedre er 10... 0-0 11. 0-0-0
Lxc3 (ville sort mon spille 11... f5
her?) 12. bxc3 Sxd6 13. Dd3 f6 (el-
ler 13... Sb5 14. e3 a6 15. c4 med
initiativ for bonden) 14. Dxd6 Dxd6
15. Txd6 fxg5 16. Sxg5, og igen har
hvid et farligt initiativ. Sort er des-
uden svag på de sorte felter.
���������������
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Jeg regnede med, at sort skulle se sig
om efter alternative træk i erkendelse

af, at han er ved at stå rigtig skidt.
Jeg kiggede på kvalitetsofferideer
som 14... Db5† 15. Ka1 Dc4 16.
Lxf8 Sxc3 17. Td2 Se4 18. Tb2
Kxf8, men hvid beholder fordelen.
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Sort tager udfordringen op. Bedre
var dog  15... Sc6
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Det stille træk før stormen. Måske
var det dette ikke-forcerende træk,
han havde misset. Angrebsskak
handler ikke kun om forcerede vari-
anter, lige så vigtigt er det, at man
har flere brikker på en bestemt bræt-
halvdel end modstanderen. Selvføl-
gelig ikke 17. Sg5?? Sxd1† og sort
får byttet dronninger med et vundet
slutspil efter 18. Kc1 (18. Kb1
Sxc3†) 18... Dxc3† 19.Kxd1 Dd4†.
Nu derimod er mit angreb uimod-
ståeligt.
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17...Sxh1 er mat efter 18. Sg5 (18. Df7
Tg8 19. Sg5 vinder også) 18... h6 19.
Df7 (19. Sf7† ligner partiet) 19...
Tg8 20. Dg6! hxg5 21. Dh5 mat.
����������

18... Sxe7 19. Sf7† Kg8 20. Sh6†
Kh8 21. Dg8† med kvalt mat.
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Eneste måde at undgå umiddelbar
mat er følgende kongevandring. Sort
er en gentleman og lader sig sætte
mat.
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Hovedkredsenes juniorhold mød-
tes i første weekend i oktober på
Tjele Efterskole i Hammershøj til
den traditionelle holdturnering. 6.
hovedkreds (Århus) løb med sej-
ren efter 4½-3½ over 1.HK (Kø-
benhavn) i 5. runde.

1. 6. HK... 12 mp (40½ bp)
2. 1. HK... 11 mp (40½ bp)
3. 3. HK... 11 mp (36 bp)
4. 9. HK... 10 mp (35½ bp)
5. 2. HK... 5 mp (26 bp)
6. 5. HK... 3 mp (16½ bp)
7. 4. HK... 2 mp (15 bp)
8. 7. HK... 2 mp (14 bp)
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Den første weekend i oktober var der
endnu en gang 4-landskamp. I år
fandt stævnet sted i Norge på det
glimrende Tyrifjorden Hotell belig-
gende i  Tyrifjord ca. 80 km nord for
Oslo.

Finland havde desværre meldt af-
bud for anden gang på bare tre år, og
derfor arbejdes der nu med at finde
et nyt hold til 4-landskampen, hvis
ikke Finland vil fortsætte. I stedet
havde nordmændene fået stablet en
internetmatch på benene med Island,
men meget mere herom senere.

Danmark var i år mødt i stærkeste
opstilling, hvilket også indebar stor-
mesterkandidaten Davor Palo, som
ankom direkte fra en turnering på
Gausdal, hvor han havde sikret sig
sin anden norm.

Betingelserne for holdene er, at de
seks øverste brætter skal være født

senere end 1. januar 1984. De reste-
rende fire skal være født senere end
1. januar 1988.

Igen i år var Per Andreasen hold-
leder. Per er ellers stoppet som ju-
niorlandstræner, men grundet Jes
Harholms (den nye juniorlandstræ-
ner) afbud pga. hovedkreds DM på
Tjele, hvor Jes har sin daglige gang,
havde vi endnu en gang fornøjelsen
at have Per med.

Spillestedet var som tidligere
nævnt, Tyrifjorden Hotell, som var
et ganske glimrende valg til lejlig-
heden. Vi blev indkvarteret på fine
dobbeltværelser og trippelværelser,
dog skulle Per som sædvanlig have
særbehandling og fik sit enkeltvæ-
relse!

Gausdal havde i år åbenbart sagt
nej til at huse stævnet, men Tyri-
fjorden levede bestemt op til den

vanlige norske standard med en
kæmpe og lækker buffet!

Rent resultatmæssigt var vi dog
ikke helt tilfredse. Vi lagde ud med
at skulle spille mod svenskerne, som
nu nok var favoritter. Det var nu
egentlig okay, da svenskerne ikke
havde fået meget ro på hotellet efter
deres ankomst, hvilket vi derimod
havde. Desværre skuffede vi fælt og
endte med at tabe 7-3.

Internetmatchen mellem Norge og
Island gik helt i vasken. Rent prak-
tisk skulle nordmændene sidde ved
hvert sit bræt og spille. Arrangørerne
skulle så sørge for at flytte brikkerne,
så snart trækkene kom via Internettet.
Hvordan man havde klaret det i tid-
nøden, ved jeg ikke, men så langt
nåede de aldrig.

Efter et par timers spil gik serve-
ren ned, og alle partierne skulle gen-
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Davor Palo - Kezli Ong 1-0
Christian K. Pedersen - Hans Tikkanen ½-½
Jakob Vang Glud - Linus Olsson 0-1
Kristian Hovmøller - Daniel Semcesen ½-½
Andreas Wiwe - Victor Nithander 0-1
Jacob Aab.-Thomsen - Johan Norberg 0-1
Nikolaj Mikkelsen - Drazen Dragicevic 0-1
Peter Skovgaard  - Erik Blomqvist 1-0
Benjamin Skjoldan  - Peter Vas 0-1
Alexei Hansen - Nicolaj Zadruzny 0-1
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Davor Palo - Geir Sune Tallaksen ½-½
Christian K. Pedersen - Carl Fredrik Ekeberg 1-0
Jakob Vang Glud - Øystein B. Fossum 1-0
Kristian Hovmøller - Odin Blikra Vea 1-0
Andreas Wiwe - Emil Agdestein 1-0
Jacob Aab.-Thomsen - Øyvind Riisem 1-0
Nikolaj Mikkelsen - Espen Forså 1-0
Peter Skovgaard - Atle B. Fossum 1-0
Benjamin Skjoldan - Sigmund Reppen ½-½
Willy Kristiansen - Alexei Hansen ½-½

Af Andreas Wiwe
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skabes, hvilket ville tage et par ti-
mer, men islændingene, som spillede
på en skole i det høje nord, skulle
være ude en time senere, så det var
umuligt. Derfor tilbød islændingene
remis på alle brætter. Norge accep-
terede otte, men ville spille på to af
brætterne. Dette ville islændingene
dog ikke være med til, og det hele
endte med, at islændingene trak sig
ud af turneringen, og den ufærdige
match blev annulleret.

En lidt ærgerlig afslutning på et
meget ambitiøst projekt.

Derfor skulle vi nu slå nordmæn-
dene meget stort for overhovedet at
have en chance for at vinde turne-
ringen, samtidig med at Norge skulle
slå Sverige. Norges hold var stærkt
amputeret, da de manglede ikke min-
dre end fem af deres stærkeste spil-
lere, heriblandt Magnus Carlsen.

Det lykkedes os at slå nordmæn-
dene 8½-1½, hvilket var tilfreds-
stillende, men desværre ikke nok, da
Sverige vandt deres match mod
nordmændene på tredjedagen.

Dermed blev det til en samlet an-
denplads hvilket måske seednings-
mæssigt var forventet, men ikke til-
fredsstillende. Vi går altid efter gul-
det!

Peter Skovgaard blev holdets top-
scorer med det maksimale 2/2 hvor
han blandt andet havde behandlet sin
norske modstander meget slemt i en
dragevariant.

Alt i alt var det en god tur trods
den lidt skuffende placering.
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Engelsk / A14
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Af en eller anden grund render Fos-
sum og jeg altid ind i hinanden. Sidst
var det til VM, hvor han spillede 1.
e4... Der var jeg heller ikke forbe-
redt.
�������

Mit standardsvar.
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Hvid spiller forsigtigt, vælger en lidt
utraditionel opstilling, som ud fra
partiet ikke giver nogen fordel. Nor-
malt plejer jeg at komme til at stå
som en trold i en brønd i denne åb-
ning, så denne gang var jeg opsat på
at finde bedre.
�����������������

Tager plads... en anden mulighed var
b6 med det samme, men det giver
noget skrald i den lange diagonal og
med Dc6.
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Første led i planen.
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Spillet efter lang tænkning. Da han
spillede 11. e4, gav det et hul. Der-
for bør en springermanøvre mod fel-
tet c6 være passende. Problemet med
Sb8 er 13. e5!
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Dette træk har jeg stadig ikke for-
stået.
�������������������	

Nu har sort kontrollen over d4, nor-
malt er det hvid, der plejer at få d5.
�������	

Hvid skulle måske have holdt spæn-
dingen lidt endnu, men sort har alle-
rede stor fordel.
�����������������	

Hvid forsøger at få sin springer med.
At lade sort bytte den uden at få no-
get igen, ville være skidt.
����������������
����

Den skal slagtes...
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Her sidder man så – ved, man står
bedst. Jeg havde en idé om, at der
skulle smækkes et tårn i linjen, men
hvilket? Begge har stadig mulighe-
der på fløjene, så vi venter lidt!
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Forbedring af stillingen. Hvid har
ikke meget at lave, kongeangrebet
er blot en svækkelse.
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Ifølge Fritz en fejl, men trækket har
sin plan. Sort skal blot passe på, at
hvid ikke lukker stillingen med a4.
Det burde han nok have forsøgt alli-
gevel.
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Sort truede a4... Hvid skulle have

prøvet a4 her. Nu står hvid rigtig
skidt på dronningfløjen.
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Så skal hvid pakkes helt sammen!
Sorts aktive brikker sikrer fordel.
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Alle brikker skal med. Hvid har ikke
længere modchancer på kongefløjen.
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Stillingen spiller sig selv...
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Forstørrer presset, og hvid falder
sammen. En anden mulighed var
33... Sc4 34. Sxc4 Lxc4, og nu vir-
ker 35. Lxd4 exd4† 36. e5 Dxe5†
37. Kh1 ikke på grund af 37... Ld5!
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���������������������

Her var a3 eneste træk, men tidnø-
den begyndte, og han må have haft
behov for at fuske.
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Argh! Hvilken side skal kongen til?
Der er matter overalt.
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Beregnet til slut.
�����������
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Sidste fusk...
�
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Og slut!
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Sverige • 7 6½ - 13½
Danmark 3 • 8½ - 11½
Norge 3½ 1½ • - 5
Island – – – • –
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Hvad er bedst?
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Skal der ofres?
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D-bonden er under pres!
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Hvor er gennembruddet?
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Hvor er svækkelsen?
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Kan fribonden ikke bare gå frem?
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Nemt vundet?
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Bedste forsvar?
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Hvor skal damen hen?
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Af Lars Kirstein Andersen

Livet for korrespondancespillere er
med lanceringen af ICCF’s dedi-
kerede k-skak server blevet en hel
del nemmere.

Jeg fik den store ære at deltage i
den første turneringen, der skulle af-
vikles på denne server. Det aner-
kendte k-skak magasin ChessMail
har sponsoreret denne turnering, der
består af 13 grupper med hver 7 spil-
lere.

Der deltager i alt 4 danskere i
denne turnering. Det er Karsten Fyhn
(Elo 2319), vores nye IM’er Søren
Peschardt (Elo 2401), Søren Rud
Ottesen (Elo 2322) og undertegnede
Lars Kirstein Andersen (Elo 2205).

ICCF er den officielle korrespon-
danceskak organisation. Men en an-
den k-skak organisation – IECG –
har i et års tid også tilbudt turnerin-
ger på en kommerciel k-skak server:
www.chessfriend.com. Her spiller
jeg også og kan derfor sammenligne
de to k-skak servere.

Denne artikel vil dog udelukkende
beskrive den nye k-skak server fra
ICCF.

Da man begyndte at sende k-skak
træk til sin modstander via mail, var
det et markant fremskridt, der gjorde
afviklingen af et k-skakparti langt
hurtigere og – hvad der var endnu
vigtigere – billigere.

Men de gammelkendte problemer
med bl.a. registrering af tidsforbrug,
administration af ferie, fejl i træk-
angivelse, udarbejdelse af turne-
ringsrapport etc. eksisterede fortsat.
Nu blev trækkene blot fremsendt
hurtigere.

Med en dedikeret k-skakserver er
mange af disse problemer løst. Ikke
alene kan k-skak spillerne nu ude-
lukkende koncentrere sig om partiet,
men turneringsledere har også fået
automatiseret administrationen af
turneringer og kan derfor koncen-
trere sig om det mere kvalitative ar-
bejde med at fortolke reglerne, når
dette påkræves.
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Efter at have logget ind på serve-
ren mødes man med en oversigtsside,
der viser systemmeddelelser til alle
spillere omkring serveren. Herefter
vælger man sin personlige turne-
ringsoversigt, og ‘Games list’ vist
som 'Skærmbillede 1' fremkommer.
Som det ses på modstående side, har
jeg kun gang i én turnering – ‘Chess
Mail ICCF-Webchess Inauguration
Section 11’.

To partier er afsluttet med en re-
mis, men kun det ene vises, da det
første remisparti blev afsluttet, før
denne egenskab var installeret på
serveren.

I et andet parti har modstanderen
taget en ferie, og jeg har derfor tre
aktive partier, hvor alle afventer mit
træk.

Ud over navnet på min modstan-
der vises min og modstanderens re-

sterende tid. Ved at vælge ‘Custo-
mize’ er der desuden mulighed for
at få vist, hvornår det seneste træk
blev afsendt, hvilken farve man spil-
ler, og det sidst udførte træk.

Havde jeg i menuen til venstre
valgt ‘Tables and Results’ og deref-
ter klikket på min turnering og grup-
pe, var nedenstående side (Skærm-
billede 2) med turneringstabellen
fremkommet. Her er det muligt at
angive sin ferie (‘Take leave’) samt
aktivere automatisk fremsendelse af
e-mail når modstanderen har foreta-
get et træk.

Dette kan jeg anbefale, da man så
i sin mailboks har en mail liggende,
der minder en om at få foretaget sit
træk. I den fremsendte mail er hele
partiet vist i PGN-format.

Dermed kan man analysere par-
tiet uden at skulle logge ind på serve-

ren for at se, hvilket træk modstan-
deren har foretaget. Man kan så nø-
jes med at logge ind, når trækket er
fundet og skal udføres. Sidst, men
ikke mindst, kan der fremsendes en
email til turneringslederen fra denne
side (‘Email TD’).

Under turneringstabellen er der
anført en liste over administrative
informationer for selve turneringen.
Her bør man bemærke den fantasti-
ske lille detalje, at alle partier på
denne server er offentligt tilgænge-
lige for alle – dog med tre træks
forsinkelse. Det er dermed muligt at
følge et igangværende k-skak parti
‘live’!

Går vi tilbage til det første skærm-
billede og trykker på ‘Your turn’ ud
for et at de aktive partier kommer
'Skærmbillede 3' frem (se øverst
næste side).

��-���	������
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Her vises den aktuelle stilling, samt
hvem der er i trækket. Tidsforbruget
vises samt partitrækkene. Partiet kan
hentes i PGN-format (‘get PGN’) og
enten åbnes direkte i ChessBase el-
ler gemmes på harddisken i f.eks. en
partidatabase. Ved at vælge ‘show
timestamps’ vælges et andet parti-
afskriftsformat, hvor tidsforbruget
pr. træk vises. Denne liste er mere
uoverskuelig end den valgte.

Træk udføres nemt ved at pege
med markøren på en brik, klikke og
trække den til det ønskede felt (drag
and drop). Dette træk vises så i ‘Your
move:’ boksen, hvor man også kan
fortryde trækket ved at vælge ‘Un-
do’. Er man klar til at aktivere træk-
ket trykkes på ‘Submit’. Herefter
fremkommer der en ny boks, hvor
det er muligt at indtaste forslag til
efterfølgende træk (conditional
moves). Disse bliver man også bedt
om at bekræfte ved at aktivere ‘sub-
mit conditional’ knappen (der ikke
er vist på dette skærmbillede). Det
er ikke muligt at gøre et forkert træk,
da trækket først sendes, når spille-
ren  tydeligt har bekræftet det. Des-
uden er det muligt at foreslå en re-
mis eller opgive partiet ved at sætte
et kryds i de respektive bokse.

Og endelig er det muligt at føre
lange og interessante samtaler med
sin modstander om alt mellem him-
mel og jord. Ikke alle spillere er lige
snakkesalige, men langt de fleste kan
godt lide at føre en hyggelig lille

samtale mellem trækkene. For nylig
modtog jeg en email med en række
billedfiler fra en modstander, der
viste forskellige malerier og streg-
tegninger, han havde udført.

En anden markant forbedring er
at selve ratingberegningen kan auto-
matiseres, og dermed er det muligt
at offentliggøre opdaterede Elo-lister
med en hyppigere frekvens end hver
6. måned, som tilfældet er nu.

I september blev der åbnet for, at
alle nu kan tilmelde sig til de såkaldte
Master Class, Higher Class og Open
Class turneringer med afvikling på
k-skak serveren. Selve tilmeldingen
foregår fortsat via sin nationale k-
skak organisation.

Alt i alt er jeg meget begejstret for
den nye dedikerede k-skak server
under administration af den officielle
k-skak organisation ICCF og kan på
det varmeste anbefale alle skak-
spillere i Danmark at prøve en k-skak
turnering. Alt besværet med at sende
postkort eller email er nu borte, og
der skal ikke tænkes på at admini-
strere tidsforbrug etc. Det klarer k-
skak serveren, og alt energi kan ret-
tes mod at spille det bedste skak, man
kan præstere i rart samkvem med
mange andre skak-entusiaster fra
hele verden.

Mange nye bekendtskaber er star-
tet på denne måde!
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Alle ICCFs åbne turneringer
(Open, Higher og Master Class)
tilbydes nu også på den nye server.
Proceduren for tilmelding er den
samme som for email- og post-
turneringer. Indskuddet er også det
samme!!

Endvidere inviterer ICCF til ‘1st
ICCF webchess open tournament’.
Der bliver indledende runder med
7 deltagere – herefter semifinaler
og finaler. Man kan melde sig til
lige så mange indledende grupper,
man kan overkomme!

Indskuddet er 75 kroner – dog
med den undtagelse, at spillere, der
ikke har deltaget i ICCF-turnerin-
ger inden for de sidste 5 år, kan
tilmelde sig en indledende gruppe
gratis!!

Indskud og de sædvanlige op-
lysninger skal være undertegnede
i hænde senest 31/12-2004. Tur-
neringen starter primo 2005.

Søren Peschardt
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1. division 2003, slutstilling:
1. Nørresundby 17½, 2. Vanløse
12, 3. Hillerød 10½, 4. Hørsholm
10, 5. Centrum Esbjerg 7½, 6. K41
2½. Tillykke til mestrene Svend
Pedersen, Jørgen Jørgensen, Eddie
Poulsen og Niels Henrik Willum-
sen.

3
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Dette var så den sidste rene danske
divisionsturnering.

Nedgangen inden for holdturne-
ringer er generel for hele Norden,
så vores svenske kolleger har taget
initiativ til at starte en fælles nor-
disk turnering for klubhold.

1. oktober startede klubberne
Nørresundby og Centrum Esbjerg
i 1. division samt Hørsholm og
Vanløse i 2. division sammen med
14 andre klubber fra Sverige,
Norge, Finland og Island.

Peter Lindegaard
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13261.
Dr. Rainer Paslack,
Tyskland.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk. C+ 10+8

13262.
Dr. Rainer Paslack,
Tyskland.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk. C+ 9+11

13263.
Lars Larsen,
Sønderborg.
Originalopgave.
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Mat i 3 træk. C+ 8+5

13264.
Christer Jonsson,
Sverige.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 3 træk.
2 løsninger. C+ 5+4
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De nye opgaver
Atter originalopgaver af to af Nor-
dens mest produktive problemister,
begge med titlen IM i komposition,
danskeren Lars Larsen, der er eks-
pert i direkte opgaver, og svenske-
ren Christer Jonsson, der er ekspert i
hjælpematter. Derimod er tyskeren
dr. Rainer Paslack et nyt navn, hvad
opgaver i Skakbladet angår, men
hans to totrækkere er af høj kvalitet.

Løsninger til nr. 7
13257. (Larsen) Forførelse: 1. Dxd1?
Truer 2. Dd2‡ og Dd4‡. Men 1...
Sf5! Løsning: 1. c4! Truer 2. Sc2‡.
1... Sf5 2. Sd5‡. 1... Sd3 2. Lxd4‡.
1... d3 2. Lxc5‡. 1... Td3 2. Dg1‡.
1... dxc3 e.p. 2. De4‡. Og 1... Tc1 2.
Dxc1‡. En sand opvisning i hvide
linjer! Og opgaven er da også en af
komponistens favoritter i dette tema.
13258. (Larsen) 1. d4. Truer 2.
Dxg4† fxg4 3. Lxe5‡ (dobbelt-
skak!). 1... cxd4 2. Txg4† Ke3/Kf3
3. Dg3‡ (fjernblokade på d4), eller
2... fxg4 3. Lg5‡ (dobbeltskak). Og
1... Dxf8 2. Lxe5† Sxe5 3. Sd5‡.
13259. (Larsen) 1. Te8. Truer bl.a.
2. Sxf5 Kc4 3. Lxc6; 2. fxe4† fxe4
3. Lf4; og 2. Le6† Kxe5 3. Lc4†
Kxd6 4. Txd4‡. Sorts parader fore-
går som ‘fortsat forsvar’ med sprin-
geren på e4: 1...Sg3 2. Lf4 Sf1† 3.
Kh3 e1(S/D) 4. Le6‡. 1... Sxg5 2.
c4† Txc4 3. Sc7† Kc5 4. Sb7‡. 1...
Sxd2 2. c4† Sxc4 3. Sxf5 Sc4~ 4.
Se3‡; 3... Sxe5 4. Le6‡; 3... Sh8~ 4.
Txd4‡; eller 3... c5 4. Sc7‡. Og 1...

Sxd6 2. Le6† Kxe5 3. f4† Ke4 4.
Sc5‡. I alt otte forskellige matter,
hvor især de hvide springere brille-
rer.
13260. (Jonsson) 1. Lxd4 Dh8 2.
Lg1 Da1‡. 1. Lxd5 Df7 2. Lb7
Dxb3‡. Og 1. b2 Sf4 2. gxf4 Da5‡.
Analogien mellem de to første løs-
ninger er åbenbar: En sort løber ba-
ner vej for hvids dronning ved at slå
en springer for derefter at spærre for
en sort officer. Også i den tredje løs-
ning baner en sort brik vejen for den
hvide dronning ved at slå en hvid
springer, men her banes vejen for
dronningen samtidig med slaget.

Larsen og Enevoldsen i 1935
‘Larsen’ er utvivlsomt det danske
navn, der stråler smukkest på den
sort-hvide nattehimmel. Dette skyl-
des i høj grad Danmarks første stor-
mester, Bent Larsen, men ikke kun
ham. Han blev som bekendt født i
marts 1935, og selv om han gjorde
sig gældende i verdenseliten allerede
som ganske ung, så var han immer-
væk endnu ikke berømt i sit fød-
selsår, som følgende oplevelse fore-
gik i.

Under præsentationen af delta-
gerne i FIDE’s turnering i Warszawa
lød det på et tidspunkt: ‘Jens Ene-
voldsen, Hillerød’. Dette skabte et
vist røre blandt gruppen af polske
spillere og tilskuere, der snart med
andægtig interesse nærmede sig Ene-
voldsen. Mester Jens blev et øjeblik
forbavset, men fandt så igen sit vel-

kendte ego og tænkte: ‘Det var som
pokker! Er man så kendt her – også!?’
Og han brystede sig ved tanken.

Han kom dog hurtigt ned på jor-
den igen, da polakkerne som med én
mund udbrød på et sprog, som de få
år efter skulle bande langt væk: ‘Sie
sind aus Hillerot! Ah, kennen Sie
dann Larsen aus Hillerot?’

Det var naturligvis den allerede da
verdenskendte problemist K.A.K.
Larsen (1896-1963), de tænkte på.
Netop han havde ført Danmark frem
til både VM i opgaveløsning i 1931
og til sejr over Polen i komposition
1932-33.

Jens Enevoldsen nød med bidende
selvironi at fortælle denne historie,
som dog ikke er med i hans erin-
dringsbog, mesterværket ’30 år ved
skakbrættet’.

Dansk Skakproblem Klub
Torsdag den 9. december kl. 19.30
afholder DSK julehyggeaften, hvor-
til medlemmerne opfordres til hver
især at tage en eller flere opgaver med
til demonstration.

Torsdag den 13. januar kl. 19.30
afholder DSK det nye års første
møde, hvortil medlemmerne også
opfordres til at tage en eller flere
opgaver med.

Møderne finder sted i Nørrebro
Medborgerhus, Blågårds Plads 3, 3.
sal. Alle er velkomne!
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I 1998 udgav Steen Christensen:
‘Terminologi i skakopgaver: Bræt-
ter og brikker’. Han bekendtgjorde i
dennes indledning, at der var tale om
første bind i en trilogi om den be-
grebsverden, problemisterne anven-
der.

Sagen er nemlig den, at skakkens
problemkomponister ustandseligt
søger nye verdener at arbejde i – både
hvad angår brætter, brikker, fordrin-
ger, betingelser, temaer og klassifi-
ceringer. FIDE afholder sågar årlige
kongresser for at holde styr på den
voldsomme idérigdom. Mange tra-
ditionelle skakspillere rynker på næ-
sen ad de mange sprælske ideer, men
afgørende er det, at mange af de nye
påfund er frugtbare for den menne-
skelige fantasi at arbejde i. Som den
danske problemist Rud Prytz (1899-
1971) sagde: ‘Alt er tilladt, undta-
gen det kedelige!’

Steen Christensen er utvivlsomt
den største kender i Danmark af fan-
tasiskakkens farverige verden. Og
han har nu udsendt sin trilogis andet
bind, der bærer titlen ‘Terminologi i
skakopgaver: Fordringer og betin-
gelser’. Forfatteren behandler sit
vanskelige emne særdeles oversku-
eligt. Han trækker både på sin vel-
udviklede logiske sans og sin so-
lide sproglige viden, hvormed de-
finitionerne på den lange række af
fordringer og betingelser står kniv-
skarpt – på dansk! Dertil belyser han
hvert emne med fremragende eksem-
pler, der indikerer, at han ikke bare
har taget det første, det bedste. Der-
med bliver også andet bind i trilo-
gien uundværligt for enhver løser og
komponist, der ønsker at beskæftige
sig med fantasiskak.

Kaare Vissing

Steen Christensen: ‘Terminologi i
skakopgaver: Fordringer og betin-
gelser’, Nærum 2004, 180 sider,
125 kr. Eget forlag (Steen Christen-
sen, Skodsborgvej 350, 2.tv., 2850
Nærum).

Artur Yusupov:
Chess Lessons
196 sider, Chessgate 2004.

Denne bog er en oversættelse og gen-
udgivelse af ti små lektioner, Yusu-
pov holdt i sin skakskole i Tyskland
og senere udgav som små hæfter på
tysk. Lektionerne hedder ting som
Candidate Moves, Exchanging Pie-
ces og Double Attack mv. De er ge-
nerelt på ca. ti sider med efterføl-
gende opgaver. Man kan ærgre sig
lidt over, at nogle af disse opgaver er
kendte klassikere. Det er dog stadig
en superinstruktiv bog fra en spiller,
der for 20 år siden var nr. 3 i verden.

�

Arizmendi & Moreno:
Mastering the Najdorf
224 sider, Gambit 2004.

Endnu en bog om Najdorf-varian-
ten i Siciliansk, denne gang som re-
pertoirebog set fra sorts synspunkt.
Modsat John Emms’ fantastiske
‘Play the Najdorf Scheveningen
Style’ fra 2003 anbefaler denne bog
6... e5 mod stort set alle varianter
(Emms anbefalede 6... e6), på nær 6.
Lg5 e6 7. f4 hvor begge bøger anbe-
faler sidevarianten 7... Dc7, som er
aldeles spillelig. Efter 6. Lc4 e6 7.
Lb3 anbefalede Emms 7... b5, mens
spaniolerne anbefaler det mere
trendy 7... Sbd7.

�

Pal Benko & Jeremy Silman:
Pal Benko – My Life,
Games and Compositions
667 sider, Siles Press 2003.

En åbenhjertig og gennemarbejdet
selvbiografi af en skaklegende, hjul-
pet til at skrive den af måske USA’s
bedste skakforfatter i vor tid. Bogen
leverer, hvad den lover – deriblandt
kort og godt om Benkö-gambittens
faders liv i skakken, fra barndom-
men i Ungarn til voksenlivet i USA.
Deriblandt mange små portrætter af
andre kendte spillere. En favorit er:

‘It must be understood that Najdorf
was an incredible nice guy, but he
would use every trick in the book to
win’, hvorefter historien om en af
Najdorfs svinestreger følger, og en-
der med: ‘He smiled and put his arm
around me and said ‘Don’t worry
about it. Come on, I’ll take you to a
nice night club!’ How could I stay
mad at a guy like this?’ Bogen er
først og fremmest en partisamling,
men hvilken partisamling!

�

de Firmian & Fedorowicz:
English Attack
256 sider, Batsford 2004.

Den første af to bøger om den mest
populære variant i Najdorf-varianten
af Siciliansk lige nu (1. e4 c5 2. Sf3
d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6
6. Le3 eller 6. f3). Denne bog om-
handler modsat Sammalvuo’s også
Engelsk angreb i Taimanov-vari-
anten (1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4
4. Sxd4 Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Le3!?
fulgt af 7. Dd2 og i Scheveningen
(5... e6 i stedet for 5... a6). Begge
forfattere er rutinerede amerikanske
stormestre og leverer varen.

�

Tapani Sammalvuo:
The English Attack
272 sider, Gambit 2004.

Modsat den forrige bog er denne bog
i et stort format og dermed betydelig
længere. Og så handler den kun om
Najdorf-varianten. Bogen indehol-
der mange lange forklaringen og vir-
ker utrolig godt gennemarbejdet. Det
er ikke muligt på kort tid at vurdere
de to bøger imod hinanden og det
giver vel heller ikke meget mening.
Personligt ville jeg vælge de erfarne
amerikanske stormestre, da Tapani
synes at tabe mange partier i denne
variant, og måske ikke forstår den
lige så godt som de amerikanerne.

�

Yuri Yakovich:
Play the 4.f3 Nimzo-Indian
128 sider, Gambit 2004.

Endnu en åbningsbog, der rekom-
manderer et system imod den frygt-
indgydende Nimzoinder. På det se-
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neste har der været en hel del bøger
om forskellige varianter i denne åb-
ning, jeg altid spillede for at undgå
teori. Det er en mærkelig verden vi
lever i. Dette er dog ikke en mærke-
lig bog. På de 128 sider gennemgår
Yakovich åbent og ærligt hele 4. f3
systemet, et af de skarpeste efter 1.
d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4. Hvid får
næppe fordel, men skarpt og inte-
ressant spil med dette system, hvil-
ket der sikkert er mange, der gerne
vil opnå imod Nimzoindisk.

�

Amatzavi Avni:
The Grandmaster’s Mind
176 sider, Gambit 2004.

I denne fremragende bog intervie-
wer den israelske psykolog og skak-
skribent Avni ni forskellige storme-
ster, en træner, en studiekomponist
og en ekspert i at løse studier om
deres tankeproces. Selv om bogen
ikke kommer til mange brugbare
konklusioner, og først og fremmest
er meget underholdende, vil de fle-
ste sikkert kunne hive noget ud af
den, der kan hjælpe dem til at se de-
res egen tankeproces i et nyt lys.

�

New in Chess
Yearbook 72
248 sider, New in Chess 2004.

New in Chess Yearbook er en bog,
der udkommer fire gange om året
med teoriartikler fra og for nørder.
Halvdelen af varianterne, der bliver
undersøgt, er sære varianter, ingen
har brug for at kende, mens den an-
den halvdel er virkeligt vigtige
varianter. Ofte indeholder de forskel-
lige artikler 1-2 kommenterede par-
tier og 10-20 ukommenterede par-
tier, hvilket virker underligt i disse
computertider, men ikke alle partier
er at finde i alle databaser, så helt
tåbeligt er det ikke. Som sagt, fra
nørd til nørd.

�

Matanovic (red.)
Informator 90
382 sider, Sahovski 2004.

Informator udkommer tre gange om
året og indeholder denne gang de

501 vigtigste partier fra de foregå-
ende fire måneder, oftest kommen-
teret af spillerne selv. Selv om me-
get information findes på internettet
i disse dage, er der intet der kan kon-
kurrere med partier kommenteret af
Kasparov, Kramnik og Anand for
bare at nævne nogle enkelte navne.

�

Garry Kasparov:
Checkmate! My first chess book
96 sider, Everyman Chess 2004.

Den ene af tre begynderbøger, som
vi aktuelt har modtaget. Selvfølge-
lig har Kasparov ikke noget selv at
gøre med denne bog, men i hans ånd
er slutspillet (der starter med mat med
Dame + Konge mod Konge) noget
man skal lære efter åbningsspillet.
Grafikken i bogen er til tider ganske
god. En begynderbog som mange
andre. De findes bedre og værre.

�

Murray Chandler & Helen Milligan:
Chess for Children,
112 sider, Gambit 2004.

Denne bog er ganske sjov og hen-
vender sig til de helt små – hvorfor
den sikkert ikke vil sælge meget i
Danmark. Igen en begynderbog. I
stedet for fancy grafik er der nogle
halvgode tegninger af nogle figurer,
men humoren er god. Dragen lyver
om sine bedrifter og drengen, der
lærer at spille, siger ting som ‘I hope
mum has cleaned the toilet’ og ‘Bis-
hop takes mouse’.

�

Rudolf Teschner:
Learn Chess in 40 hours
160 sider, Olms 2004.

En af de mest berømte begynderbø-
ger, der ifølge coveret har solgt
145.000 eksemplarer. Så vidt vides i
den originale tyske udgave, hvorfra
denne udgave er oversat. Indholds-
mæssigt virker Teschners som den
mest seriøse af de her omtalte tre
bøger, og en af de bedste begynder-
bøger, jeg har set. Men eftersom vi
alle lærer forskelligt, er kvalitet på
dette område i høj grad et spørgsmål
om temperament.

�

Joe Gallagher:
365 ways to checkmate
208 sider, Gambit 2004.

365 taktiske opgaver, der er baseret
på et matangreb, der giver en afgø-
rende fordel (hvilket tager højde for,
at man giver en officer eller to for at
undgå direkte mat). Opgaverne er
nye og godt udvalgte. En af de bedre
kombinationsbøger.

�

Valeri Bein:
How to play Dynamic Chess
176 sider, Gambit 2004.

En interessant bog om et interessant
emne. Beim fastholder sin vane fra
tidligere bøger med at bruge mange
ofte kommenterede partier som ek-
sempler på sine hurtigt beskrevne
tendenser i skakspillet, hvilket giver
en klar fordel, når man skal kommen-
tere dem selv.

�

Mikhail Botvinnik:
Botvinnik-Tal, Moscow 1961
& Botvinnik-Bronstein,
Moscow 1951
To bind a 126 sider, Olms 2004.

Jeg bryder mig ikke om disse to bø-
ger. De virker mest som udnyttelse
af en død mands navn. Forfatteren
til disse bøger synes i stor grad at
være ikke Mikhail men Igor Botvin-
nik, der har samlet materiale sam-
men og lagt en stor del til. Hvor som
helst, man åbner disse bøger, finder
man sætninger som: ‘Her syntes
Botvinnik sikkert at bla bla bla.’ Jeg
synes, det siger det hele.

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES:

25 runder i Karlsbad (Peter
Dürrfeld) 15 kr., 12 skakmyter
(Peter Dürrfeld) 15 kr., Pann
Power in Chess (Hans Kmoch)
30 kr. – Erik Hoffmann, tlf. 45
85 40 89.
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Løsninger til taktikøvelserne
side 41.

Et udpluk af årets danske kombi-
nationspartier!

1. Christian Kyndel Pedersen
Christian Grubert

19. Vesterhavsturnering, Esbjerg
2004. 38. Sf5†. Kvalitetsgevinst.
Sort opgav straks.Yderligere kom-
mentarer overflødige. 1-0.

2. Svend Kjems Hove
Rune Linneboe Pedersen

Vestvoldturneringen, Rødovre 2004.
Både 23... Txc1! 24. Txc1 Lxb2 etc.
og 23... Dc5 24. Sxd4 Dc4†! ligner
sikre gevinstmåder. Men det spil-
lede træk, 23... Lg1!!, der baner vej
for damen, må være det stærkeste.
24. Ld2 Df2† 25. Kd1 Sc4. Også
25...  Df1†! 26. Le1 Tc1† giver en
hurtig mat. 26. Le1. Eller 26. Lc3
Se3†. 26... Sxb2 mat. 0-1.

3. Carsten Høi
John Hansen

19. Vesterhavsturnering, Esbjerg
2004. 28. Txf5! Dxf5 29. Tg5 Df6?
Hurtigt sammenbrud. Men heller
ikke 29... De6 (eller 29... Dc8) 30.
f5 hjælper. 30. Sd7†. 1-0.

4. Bo Garner Christensen
Per Andreasen

Påsketurneringen i Køge 2004,
Kandidatklassen. 23... Txc3! 24.
bxc3 b2. Også 24... Dxf3 25. Lxg7
Dxe4† vinder. 25. Dxb2 Lxh6. Og
den er dækket fra e3! 26. Kf2 Dd2†.
Det var ikke nødvendigt at afvikle
allerede nu. 26... Ld2! 27. Taf1 Sc5
var oplagt. De resterende træk
indikerer tidnød. 27. Dxd2 Lxd2
28. c4 Ta4 29. Ke2 Lc3 30. Ta2
Sc5 31. g5 La5 32. f4 Txc4 33. Kd1
Td4† 34. Kc1 Sd3† 35. Kb1 Sxf4
36. Tah2 Sh5 37. Te2. 0-1.

5. Oddvar Raugstad
Jacob Kaaber

AS04 Centenary, København 2004.
21... Sxh3†! Eller 21... Sxg2!, men

naturligvis ikke 21... Lxh3? 22.
exf4. 22. gxh3. 22. Kh2 Dh4 23. g3
Dxa4. 22... Lxh3. De andre plausi-
ble fortsættelser, 22... Dh4, 22...
Dg5† og 22... Tg5†,  vinder også!
23. f4. Eller 23. Kh2 Dh4 24. Th1
Le6† 25. Kg2 Tg5†. 23... Dh4 24.
Te2 Dg3† 25. Kh1 Th5. Og da 26.
Th2 Lg2† medfører mat, opgav
hvid. 0-1.

6. Johan Petersen
Gyula Szücs

Rødovremesterskabet 2004. 20.
Lg6!! Et klassisk smukt træk! En
pointe er jo 20... Tc7 21. Sxf7 Txf7
22. Db8†. Sort må altså slå: 20...
fxg6 21. Sxg6 Df7. En vigtig vari-
ant er 21... Dg8 22. Dd6 Kf7 23.
Sxh8†  Dxh8 24. g5 Td8 25. Df4,
og hvid kommer kvalitet foran. 22.
Sxh8 Dc7. Sort opgiver organiseret
modstand. Og efter 23. Dxc7 Txc7
24. f3 Sh7 25. Kd2?! (25. Sg6) 25...
Sf8 26. Th5 Ke7 27. g5 vandt hvid
nemt (1-0, 47 tr.).

7. Flovin Tor Næs
John Arni Nilssen

Politiken Cup 2004. Høje Taastrup.
27... De2! Ikke 27... Dc2 28. Txd4
Dxa4 (eller 28... Lxd4 29. Dxd4
Dxa4 30. Lh6)  29. Tdd7 med hvid
fordel. 28. Txd4 Dxg4† 29. Kf1
Lxd4 30. Dxd4 Tad8. Igen en svag
baglinje! 0-1.

8. Heini Olsen
Jens Ove Fries Nielsen

3rd IM Klaksvik 2004. 28... Sxg3!
En god chance! 29. Dxd5! Men ab-
solut ikke 29. fxg3? Lxf3 30. Lxf3
Dxg3† 31. Lg2 Sf4 32. Dd2 Txe3!
med sort sejr. 29... Db8?! Det ser
naturligt ud at holde springeren
‘dækket’. I lyset af de kommende
forviklinger må 29... De7! dog fore-
trækkes, f.eks. 30. Dg5 Sf5! 31.
Dxe7 Txe7 32. Td2 Sgxh4 med
bonde og god stilling. 30. Sg5! Trus-
len var jo 30... Td8; men denne mod-
trussel på f7 tvinger sort til at redde
springeren. 30... Se2†. Her har den
dog sat sig selv i fængsel!

31. Kh1 Te7 32. Dd6? Noget

bedre var 32. Dd3! med uklare for-
viklinger: 32... Sg3† 33. fxg3 Dxg3
34. Dc3 f6 35. De1 Dxh4† 36. Dxh4
Sxh4. Eller 32. Dd3! Td7 33.Ld5!
Sf8! 34. Td2 Dc7 etc.  32... Lc7. Og
her måtte 32... Dxd6! 33. Txd6 Lc7
34. Td2 Sxh4 35. Lh3 f6 36. Lxg4
hxg4 37. Txe2 fxg5 nok fore-
trækkes. 33. Dc5? Igen var 33. Dd3!
bedst. 33... Le5 med lige spil. 33...
Sg3† 34. fxg3 Lxd1 35. Dd4 Le5
36. Dxd1 Lxb2 37. Dxh5 Dxg3.
Der er ikke mat! 38. Dh7† Kf8 39.
Sf3 Tc7 40. Sce1 Tc1 41. h5 Txe1†.
Tør sveden af panden! 0-1.

9. Søren Peschardt
Sejer Holm

Politiken Cup 2004, Høje Taastrup.
Den nykårede IM udi k-skak mod
en ex-DM! (Kuriosum: Begge op-
træder i ældre annaler under navnet
Petersen!) For en k-mester er det bar-
nemad at regne 7-8 træk frem:  49.
c7! Da2† 50. Sb2! Lxc7 51. Dc6†!
Enten slår damen løberen med skak,
eller hun sætter mat! 51... Kh5 52.
De8† Kh4. Og nu en lille serie
trappeskakker: 53. De7† Kh5 54.
Df7† Kh4 55. Df6† Kh5. Hvid
dronning er i position og dækker
igen både b2 og a6! 56. g3! 1-0.

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions

Støtteforening

Giro 8 06 43 93



Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skak-
håndbogen.

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

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

� = Koordineret turnering
� = Hurtig- og lynskak
� = Juniorturnering
� = Andre arrangementer

���� ��!���
E	F����=������F

��		
��


���
����
�

���� A3A0%% �;

:�����.
����,�'�� ��

Fredags Lyn (gratis): Hver fredag
aften kl. 20.00 spilles der lynskak.
I perioden 7/1 - 18/3 afvikles en Grand
Prix Serie med flotte præmier! – Lør-
dags Lyn (indskud 50 kr.): Første le-
dige lørdag i måneden (4/12, 8/1 og
5/2). Præmier til hver 4. (min. 100%
af indskuddet). Ved min. 10 spillere
garanteres en 1. præmie på 500 kr.
Se mere info på www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86 19 76 47.
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10/12 - 12/12. – Svogerslev Skakklub
inviterer til koordineret EMT i week-
enden 10.-12. december 2004. –
Spillested: Nordgårdsskolen, Svoger-
slev, 4000 Roskilde. – Spilletider:
fredag d. 10/12 kl. 19-24, lørdag d.
11/12 og søndag d. 12/12 kl. 10-15
og kl. 16-21. – Der spilles i 6-mands
grupper. Nederste gruppe spilles
eventuelt som monrad. – Betænk-
ningstid: 40 træk på to timer, derefter
½ time + opsparet tid til resten af parti-
et. – Indskud: 120 kr. – Hele indskud-
det fratrukket EMT-afgift går til præ-
mier. – Tilmelding: senest søndag d.
5. december til Jan K.Jensen, tlf. 46

34 30 88, mail: jank@jensen.mail.dk
eller Henrik Autzen, tlf. 46 38 31 01.
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27/12 - 30/12. - Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper. Den
28/12, 28/12 (to runder), 29/12 og
30/12 kl. 18.30, den 27/12 endvidere
kl. 12.30. – Tid: 2 timer til 40 træk +
½ time. – Indskud: 125 kr. – Præ-
mier: 1.pr. 400kr., 2.pr. CH-gavekort
på 200 kr. – Tilmelding: Senest
19/12. Tlf. 50 56 81 46. Email:
turneringsleder@chesshouse.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 41, År-
hus C., tlf. 86 19 76 47. Se hele ind-
bydelsen på www.chesshouse.dk.
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27/12 - 30/12. – MainframeSupport
ApS og Skakforeningen Øbro indby-
der til Øbro’s årlige nytårsturnering
27.-30. december. Turneringen afhol-
des som en ægte FIDE-Schweizer
med én stor gruppe, som Elo-rates. –
Præmier: Garanteret 1. præmie på
5.000 kr. Deling ved ligestilling. Øv-
rige præmier afhænger af deltager-
antal. Der vil blive oprettet ca. lige-
store præmiegrupper med ratingpræ-
mier i hver, så alle har mulighed for
præmie. Spillested: Øbro’s lokaler,
Rosenvængets Allé 31, 2100 Køben-
havn Ø. – Program: 27/12 kl. 13-18
og 19-24. 28/12 kl. 13-18 og 19-24,
29/12 kl. 19-24, 30/12 kl. 13-18 og
19-24. – Betænkningstid: 40 træk på
2 timer og derefter en halv time plus
opsparet tid til resten af partiet. – Ind-
skud: GM og IM gratis. Andre: 400
kr. Indtegning og kontant betaling af
indskud inden kl. 12.00, 27/12. –
Skriftlig tilmelding: Navn, fødsels-
dag, rating og klub sendes pr. email
eller brev til Ted Sandbech, Brammin-
gegade 2 st. tv., 2100 København Ø.
Email: ted@adslhome.dk. – Seneste
tilmelding er 17. december 2004. –
NB: Der må ikke ryges i spillelokalet.

�	����
��
��������	�������	�� ��

28/12. – Silkeborg Skakklub indby-
der til Julehurtigturnering den 28/12
2004 kl. 10.00 i ‘Lunden’ i Silkeborg.
– Turneringsform: 7 runder Monrad.
– Betænkningstid: 30 min. pr. spiller
pr. parti. – Indskud: 100 kr. – Præ-
mier: Mindst 90% af indskuddet går
til præmier. 1. præmie: Mester 1000
kr., øvrige klasser 750 kr. ved mini-

mum 10 deltagere. – Specialpræmier
til bedst placerede mesterspillere un-
der henholdsvis 2200 / 2050 i rating
og bedst placerede 3. klasses spiller
under 1300. – Tilmelding: Senest d.
23/12 2004 med angivelse af navn,
ratingtal og telefonnummer til Anton
Krogh, tlf. 75 76 18 65
eller online på Silkeborg Skakklubs
hjemmeside www.silkeborgskak-
klub.dk (fra 1.12.2004). – Rygning:
Der er rygeforbud i spillelokaler.
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28/12 - 30/12. – Aalborg Skakfor-
ening indbyder til 5 runders EMT i
juledagene 2004. – Tidspunkt: Tirs-
dag 28/12 kl. 19-23, onsdag 29/12 kl.
9-13 og kl. 14-18, torsdag 30/12 kl.
9-13 og kl. 14-18. – Betænkningstid:
1½ time til 30 træk, ½ time + opspa-
ret tid til resten. – Spillested: Haralds-
lund, Kastetvej 83, 9000 Aalborg. –
Indskud: Seniorer: 200 kr., Juniorer:
20 kr. Indskuddet dækker spisning
torsdag aften. – Præmier: 1. præmie i
øverste gruppe 2000 kr. Øvrige præ-
mier offentliggøres på spillestedet.
Alt indskud går til de øvrige præmier
og spisning. – Præmieoverrækkelse,
spisning og lynturnering torsdag af-
ten fra kl. 19. – Tilmelding senest
20/12 2004 til: Bjarne Sønderstrup,
Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg.
Tlf. 98 12 58 42. – Mail: bfs@stofa-
net.dk. – Der vil blive sendt specielle
invitationer ud til spillere fra ‘de
gamle dage’. Kan man ikke deltage i
hele EMT’en, laver vi et specielt ar-
rangement om torsdagen for disse
spillere. – Se mere information på:
www.aalborgskakforening.dk.
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Gør som Peter Heine Nielsen:
Tag til Drammen i juleferien!

Drammen internasjonale sjakk-
festival 27/12 - 5/1.

Deltag i Norges stærkeste turne-
ring. – I festivalprogrammet fin-
der du mange muligheder at
vælge imellem.

Se mere information på:
www.buskerudsjakk.org
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2/1. – Årets første træk tages igen i
Skanderborg Skakklub, som hermed
indbyder til hurtigskakturnering søn-
dag d. 2. januar 2005 kl. 9.00 i Sund-
hedscentret, Sygehusvej 7 i Skander-
borg. – Turneringsform: 7 runder
Monrad. – Betænkningstid: 30 min.
pr. spiller pr. parti. – Indskud: 100 kr.
– Præmier: Minimum 100% af ind-
skuddet. – Fortæring: Kan købes på
spillestedet. – Tilmelding: Senest d.
30/12 til: Bjarne B. Rasmussen, tlf.
86 52 35 28, eller email: tilmelding
@skanderborgskakklub.dk.
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4/1 - 1/3. – Horsens Skakforening
inviterer til Horsens Bymesterskab
2005, en 7-runders EMT i klubbens
lokaler i ‘Kilden’, Kildegade 8-10
i Horsens på følgende tirsdage; 4/1,
11/1, 25/1, 1/2, 15/2, 22/2 og 1/3, alle
dage kl. 19.00-24.00. – Turnerings-
form: 8-mands grupper, nederste
eventuelt monrad. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. – Ind-
skud: 120 kr. for alle. Præmier Hor-
sens Skakforening sponsorerer 1000
kr. i hver gruppe. Præmier for 8-
mands grupper bliver 1. pr. 1000 kr.,
2. pr. 500 kr. og 3. pr. 300 kr. I en
eventuel Monrad-gruppe vil der altid
være fire præmier, ligeledes med en
1. pr. på 1000 kr. Den ekstra præmie
er enten en 4. præmie eller en rating-
præmie til Monrad-gruppens neder-
ste halvdel afhængigt af ratingfor-
skelle. – Tilmelding: Senest mandag
den 3/1 til Eigil Straarup, tlf. 75 62
32 40, eller via email: horsensskak
@sol.dk. – Yderligere oplysninger på
www.horsensskakforening.dk.
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7/1 - 9/1. – Benyt lejligheden til at
lade de sidste tømmermænd dampe
af, eller lad det være dit nytårsforsæt
at deltage i LVS Nytår 2005, hvor
fem runder afvikles inden for en
weekend. – Spillested: Ny Lyngby-
gaard, Toftebæksvej 17, Lyngby. Der
må ikke ryges i spillelokalet. – Spille-
tider: 1. runde fredag 7. januar 2005
kl. 18.30, 2. runde lørdag 8. januar
2005 kl. 10.00, 3. runde lørdag 8. ja-
nuar 2005 kl. 15.30, 4. runde søndag
9. januar 2005 kl. 10.00, 5. runde søn-

dag 9. januar 2005 kl. 15.30. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer, der-
efter ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Turneringsform: Flest
mulige 6-mands grupper, alle-mod-
alle, nederste gruppe dog eventuelt
Monrad. – Indskud: Kr. 125,-, som
kan indsættes på giro 741-4668 eller
betales senest på første spilledag. –
Præmier: Indskuddet (minus EMT-
afgift) går ubeskåret til præmier. Ved
pointlighed deles pengepræmier; der
foretages ikke korrektion.– Elo: Så-
fremt betingelserne er til stede, vil tur-
neringen blive Elo-ratet. – Tilmel-
ding: Til Jan Petersen, 45 89 13 37,
email: jan-petersen@post.tele.dk,
senest onsdag den 29. december 2004
kl. 12.00.
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7/1 - 9/1. – Hillerød skakklub indby-
der hermed til 5-runders koordineret
weekend- EMT. Mesterklassen spil-
les som en Monradgruppe, der Elo-
rates, og de øvrige klasser spilles som
6-mands grupper (alle-mod-alle).
Nederste gruppe evt. Monrad-gruppe.
Turneringen er den sidste og dermed
afgørende i NSU’s Grandprixcyclus.
– Spillested: Kedelhuset (det nye kul-
turhus bag ved Slotsarkaderne), Ke-
delrum 1 og 2, Christiansgade 3-7,
3400 Hillerød. – Spilletider: Fredag
kl. 18.00-23.00. Lørdag og søndag kl.
10.00-15.00 og 15.30-20.30. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer og
½-time + opsparet tid til resten af
partiet. – Indskud: 150 kr., betales
inden 1. runde. Hele indskuddet (excl.
EMT-afgift) går til præmier. – Til-
melding: Senest 1/1 2005, Peter Svend-
sen, tlf. 36 16 74 24 / 28 92 20 15 eller
pr. email: mogens.demant@get2net.dk.
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8/1. – Herning Skakklub indbyder
igen til hurtigskak-turnering med 30
minutter pr. spiller pr. parti. Der vil
blive lavet en skoleskakturnering –
kun for spillere under 1100 i rating,
hvis der er tilslutning nok. – Tids-
punkt: lørdag, den 8. januar 2005 kl.
9.00 – ca. kl. 18.00. Turneringsform:
7 runder Monrad. – Indskud: Mester-
klassen og basisklasserne: kr. 100. –
Skoleskakklassen: kr. 50. – Præmier:
100 % af indskuddet går til præmier.
– Sted: Vestervangskolen, Vestergade
82, 7400 Herning. – Forplejning: Fro-
kost og drikkevarer kan købes. – Til-

melding: Senest onsdag, den 5. januar
2005 til Jens Lund Jensen, Kaj Munks
Vænget 21, 7400 Herning. Tlf. 97 21
68 48, eller pr. email på følgende
adresse: hamborg@post10.tele.dk. –
Der er rygeforbud. – Vel mødt i Her-
ning.
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10/1 - 14/3. – Skakforeningen Øbro
indbyder til 7 runders koordineret
EMT på følgende mandage: 10/1,
24/1, 31/1, 14/2, 21/2, 28/2 og 14/3, i
Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 Ø.
– Vi kårer turneringens brandparti
blandt alle kommenterede. Særlig
præmie herfor. – Form og spilletid:
Fortrinsvis 8-mandsgrupper, evt.
mester og/eller nederste gruppe som
monrad. Turneringen Elo-rates. 2 ti-
mer til 40 træk, ½ time til resten. Alle
dage kl. 19-24. – Indskud: kr. 200,-
Alt indskud, minus EMT-afgift, går
til præmier. – Tilmelding med navn,
klub, rating, fødseldato og tlf. senest
3/1 til Christian S. Christensen,
heraklit@ofir.dk, eller 20 98 77 76. –
Se også www.oebroskak.dk. – Kom
til ØBRO og sæt brættet i brand!
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10/1 - 21/3. – Herning Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders koordine-
ret EMT følgende 7 mandage: 10/1,
24/1, 31/1, 14/2, 21/2, 14/3, 21/3. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler og
ELO-rates. – Spilletid: kl. 19-24.00
(ingen hængepartier). – Spillested:
Vestervangskolen, Kantinen, Vester-
gade 82, 7400 Herning. – Turnerings-
form: Der spilles i 8-mands grupper
evt nederste gruppe i monrad. – Be-
tænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Indskud: 50 kr. pr. person. –
Præmier: Hele indskuddet går til præ-
mier. – Kantine: Der kan købes kaffe/
te, øl/vand, brød og slik. – Tilmelding
senest: mandag, den 3. januar 2005
til Steen Juul Mortensen, Marievej 7,
Snejbjerg, 7400 Herning. Tlf. 97 16
21 67 eller pr. email steenjuul
@post.tele.dk. – Vel mødt i Herning.
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12/1 - 16/3. – Hvidovre Skakklub ind-
byder til EMT i eget hus. – Turne-
ringsform: 5 runder i 6-mandsgr. Ind-
placeret efter rating. Max. 24 delta-
gere. – Der spilles efter DSU’s regler
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for koordinerede turneringer samt
FIDE’s regler. Turneringen Elo-rates,
hvis det er muligt. – Turneringsdage:
Onsdagene den 12. og 26. januar, 16.
februar, 2. og 16. marts 2005 (ingen
af dagene kolliderer med holdturne-
ringen). – Spilletid: 4 timer til hele
partiet (som i HT); urene startes kl.
19.00. – Indskrivning + betaling:
Onsdag d. 12. januar kl. 18.00-18.45.
– Indskud: 100 kr. – Præmier: Ind-
skuddet excl. EMT-afgift går til præ-
mier. Derudover er udsat 1000 kr. som
1. præmie i øverste gruppe. Ved lige-
stilling deles præmierne. – Spillested:
Klubhuset, Biblioteksvej 60 A, Hvid-
ovre (følg vejskiltene til HBC-hallen).
Parkering forbudt langs hallen og på
dens parkeringsplads ud for gavlen.
– Bus 133 kører næsten lige til døren.
5-10 min. gang fra busstop 132 og
200S på Hvidovrevej ved Rådhus/bib-
liotek. – Der er forbud mod rygning
og åbne mobiltelefoner i spilleloka-
let. – Beskeden kantine forefindes:

madder, øl, vand, kaffe, te. – Tilmel-
ding: Bjarne Håkansson, tlf. 36 31 26
09, eller via mail: bjarne.haakansson
@skolekom.dk, og oplys navn, klub,
tlf.nr., rating og fødselsdato. Senest
tirsdag den 4. januar.
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22/1. – Lørdag den 22/1 kl. 12.00 -
20.00 (senest) afholdes Gigantlyn
(alle-mod-alle!) med maksimum 40
deltagere. – Indskud 50 kr. Præmier
til hver 4. (min. 100% af indskuddet),
samt garanteret 1. præmie på mini-
mum 1.000 kr. – Se hele indbydelsen
på www.chesshouse.dk. – Tilmel-
ding: Senest 19/1 online eller på tlf.
86 19 76 47.
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22/1. – Skakklubben Evans, Vejle,
inviterer til hurtigturnering lørdag den
22. januar 10.00-19.00. – Stævnet
åbner kl. 9.45 og afvikles over 7 run-
der med ½ times betænkningstid pr.
spiller pr. parti. – Spillerne vil blive
inddelt i klasser efter rating. Turne-
ringen spilles efter Schweizer-syste-
met. – Indskud: 130 kr. Juniorer dog
80 kr. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier. – Spillested: Hæld-
agerskolen, blok 8, Nørremarksvej
157, 7120 Vejle Ø. – NB: Der er
rygeforbud i spillelokalerne! – Til-
melding: Senest 19. januar med  navn
og rating til Preben Sørensen, Skov-
parken 49, 8722 Hedensted, tlf. 75 89
06 09, eller Erik Pontoppidan, Under-
ager 14, 7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 55
54. – Vel mødt i Vejle!
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22/1 - 30/1. – Fem runder: 22/1, 23/1,
26/1, 29/1, 30/1 2005. Lørdag/søn-
dag kl. 12-18, onsdag kl. 17.15-23.15.
– Kbh. Skakf. Indre By Medbor-
gerhus, Ahlefeldtsgade 33. – Turne-
ringen er røgfri og Elo-rates hvis
muligt. – 40 træk/2t. + 1t. pr. spiller
til resten. – Indskud 150 kr. betales
lørdag 22/1 senest 11.30. Der spilles
fortrinsvis i 6-mands grupper. – Præ-
mier 75% af (indskud minus EMT-
afgift). – Øvrige oplysninger på
www.kbhskak.dk. – Tilmelding: Pe-
ter Høst, tlf. 22 46 70 16 (evt. 35 81
43 08) eller email: emt@kbhskak.dk,
senest 6. januar. – Begrænset delta-
gerantal!
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23/1 - 19/3. – Sønderjydsk Mester-
skab 2005 afholdes 23/1, 13/2, 27/2
og 19/3 i Sønderborg. – Spillested:
Sønderskovskolen, Grundtvigsalle
100, 6400 Sønderborg. – Tilmelding
senest 15/1 2005 til Karsten Fyhn,
kfyhn@tiscali.dk, eller via vores
hjemmeside www.alssundskak.dk,
hvor der ligeledes kan findes yderli-
gere oplysninger om turneringen.
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28/1 - 30/1. – Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper. – 28/1
kl. 18.30, 29/1 og 30/1 kl. 10.00 og
kl. 16.00. – Tid: 2 timer til 40 træk +
½ time. – Indskud: 125 kr. – Præmi-

Mens du venter på næste Vester-
havsturnering (juli 2005), hvad så
med at tilmelde dig Esbjerg Skak
Unions ‘Lillebror’:
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Der spilles 7 lørdage
15/1 - 22/1 - 29/1 - 5/2
- 12/2 - 19/2 -26/2.
Spillested: Fritidshuset,
Kirkegade 51, Esbjerg.
Spilletid: 5 timer, hver spiller
har 2 timer til 40 træk, derefter
stilles urene ½ time tilbage.
Start kl. 13. Der spilles så vidt
muligt i 8-mands grupper.
Rygeforbud: Da turneringen må
forventes Elo-ratet, må der ikke
ryges i spillelokalet. Der kan
dog ryges i øvrige lokaler.
Indskud: Kr. 150 inkl. DSU-
afgift, juniorer kr. 120.
Kantine: Selvfølgelig igen
kantine med rimelige priser.
Tilmelding: Jens Nielsen,
Storegade 66, 6700 Esbjerg,
tlf. 75 12 39 75.
Email: Jerneif@get2net.dk.
Sidste frist: Søn. 9. jan. 2005.
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Århus Skakklub og Skolerne by-
der velkommen til Århus Mester-
skabet 2005 på et nyt og spæn-
dende spillested!
Spillestedet er Atletion, Århus’
nye store sportsarena, som for-
håbentlig bliver rammen om et
stort og flot ÅM med mange del-
tagere. Bemærk også nyt spille-
tidspunkt!

Grupper: Der spilles i 3 Schwei-
zer-grupper inddelt efter rating.
Elo-rates.

Indskud: 150 kr.

Præmier: Minimum indskud +
fine sponsorpræmier.
Garanteret 1. præmie til Århus-
mesteren på 2.000 kr.

Spilletid OBS!! 2 t. til 40 træk
samt ½ t. + opsparet tid til resten.

Mandag 14/2 kl. 18.00 - 23.00
Tirsdag 15/2 kl. 18.00 - 23.00
Onsdag 16/2 kl. 18.00 - 23.00
Torsdag 17/2 kl. 18.00 - 23.00
Fredag 18/2 kl. 18.00 - 23.00
Lørdag 19/2 kl. 12.00 - 17.00
Søndag 20/2 kl. 12.00 - 17.00

Spillested OBS!! Atletion
Stadion Allé 70, 8000 Århus C

Tilmelding: Senest mandag den
7. februar til Anders Sønderby,
tlf. 87 45 10 27, eller Casper D.
Rasmussen, tlf. 86 12 13 20
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er: 1. pr. 400 kr. 2. pr. CH-gavekort
på 200 kr. – Tilmelding: Senest 20/1.
Tlf. 50 56 81 46. Email: turnerings-
leder@chesshouse.dk, eller Chess
House, Silkeborgvej 41, Århus C. Tlf.
86 19 76 47. – Se hele indbydelsen på
www.chesshouse.dk.
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11/2 - 13/2. – Højskolen stiller igen
lokaler og faciliteter til rådighed, så
en gentagelse af de sidste års succes
med EMT i Kerteminde er en reali-
tet, og alle bydes atter velkommen til
smilets by. – Spilledage: Turnerin-
gen afholdes i weekenden 11.-12.-13.
februar 2005. – Spillested: Kerte-
minde Højskole, Hyrdevej 11, 5300
Kerteminde. – Spilletider: Fredag
19.00 - 24.00, lørdag og søndag 9.30-
14.30 og 15.00-20.00. – Turnering-
form: 6-mands grupper evt. nederste
som Monrad, 2 timer til 40 træk, her-
efter ½ time + opsparet tid til resten.
Elo-rates om muligt. Max 108 delta-
gere. – Indskud: 150 kr. pr. deltager,
½ pris for juniorer. – Præmier: 1. pr.
500 kr., 2. pr. 250 kr.. Ved pointlighed
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deles præmierne. Sponsorgave til
største ratingfremgang, flest scorede
point m.m. – Turneringsledere: Jim-
my Sørensen, Tlf. 65 31 43 51, Hans
M. Pedersen, tlf. 65 31 02 35. – For-
plejning: Der er et utal af mulighe-
der: Brunch 50 kr. kl. 8.00-10.00 (der
kan smøres madpakke), middag 40
kr. kl. 18.00-19.00 (også fredag). Alle
disse måltider kun mod forudbestil-
ling. Desuden sælger arrangørklub-
ben sandwich m.m. i baren alle tre
dage. – Overnatning: Mulighed for
overnatning på Højskolen i nyreno-
verede værelser til følgende priser: –
Enkeltværelse: 140 kr. pr. seng pr.
nat. – Dobbelt- og tremandsværelse:
90 kr. pr. seng pr. nat. – Flersengs-
værelse: 60 kr. pr. seng pr. nat. Sen-
gene er uden linned. Alle værelser
udlejes efter først-til-mølle-princip-
pet. – Tilmelding: Jimmy Sørensen,
Kløvervej 68, 5800 Nyborg. Tlf. 65
31 43 51, email: rolti@pc.dk, senest
den 4. februar 2005.
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14/2 - 20/2. –  I skolernes vinterferie
14/2 - 20/2 2005 indbyder Dianalund

Skakklub til en koordineret turnering,
Elo-ratet, over 7 runder. – Turnerin-
gen afvikles på Holbergskolen i
Dianalund. – Spilletidspunkt: kl. 18 -
24, dog søndag den 20/2 kl. 13-19. –
Betænkningstid: Der spilles 40 træk
på 2 timer, derefter 1 time + opsparet
tid til resten af partiet. – Indskud i
alle klasser kr. 150. – Præmier: Ga-
ranteret 1. præmie i alle klasser kr.
1000. – Tilmelding: senest den 27.
januar 2005 til John Christensen,
Kongstedvej 31, 4293 Dianalund, tlf.
58 26 02 08. Email: johnchristensen
@mail.tele.dk.
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24/2 - 2/6. – 9 runder alle-mod-alle
med mulighed for op til to afbud. –
Deltagerne indplaceres i 10-mands
grupper efter rating. Max. 60 delta-
gere. – Elo-rates. – Spilledage: 24/2,
3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 21/4, 12/5,
26/5, 2/6. Udsatte partier: 7/4, 28/4,
19/5. – Spilletid: Alle grupper starter
kl. 19.00. – Yderligere oplysninger
og tilmelding se på DSU’s, KSU’s
eller Brønshøjs hjemmeside.

Tidskrift för Schack
TfS har reportere på plads ved de store
skakbegivenheder.
Sveriges bedste skakskribenter er
medarbejdere på ‘nye’ TfS.

Smagsprøve på www.schack.se/tfs

Redaktør: Lars Grahn

Tre stærke varianter:

a) Årets (2004) fire sidste numre: 100 kr.

b) TfS 2005: 350 kr.

c) TfS 2005 + årets fire sidste numre: 400 kr.

Beløbene er i danske kroner.

Indbetaling til vor danske konto:
Nordea 2040 5496 831 669
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Afsender:
Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21,
8763 Rask Mølle.

Telefon 63 44 00 13 • Fax 63 44 00 12 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 Brenderup F • Åbent: Man - Fre 11-17

O
nl

in
e-

bu
tik

�
�
�
��
�
�
�
�
�
��
��
�

B

Maskinel Magasinpost

”Pakkekalender” i december
Via vor hjemmeside www.skaksalg.dk vil der fra 1/12
til 23/12 blive åbnet for 24 gode ”kalender-tilbud”,
plukket fra hele varesortimentet. De, som ikke selv
har internetadgang, kan forhåbentlig følge med via
venner og bekendte. Tilbuddene vil være gældende
frem til 23/12 eller så længe lager haves, og gælder
selvfølgelig både Internet og normalt telefonsalg.

”Julerabatter” til alle kunder
I december giver Skaksalget rabat på alle ordrer over
500 kr. Rabatten, som gælder for alle varer, uanset
om de i øvrigt er på tilbud eller ej, gives således.
Varekøb for 500 kr. inkl. moms udløser 3% rabat.
Varekøb for 1.000 kr. inkl. moms udløser 5% rabat.
Varekøb for 2.500 kr. inkl. moms udløser 10% rabat.

Åbningstider omkring Jul & Nytår
15/12 til 18/12 åbent 11:00 til 20:00
20/12 til 22/12 åbent 11:00 til 20:00
23/12 til 23/12 åbent 11:00 til 15:00
24/12 til 27/12 lukket.
28/12 til 30/12 åbent 11:00 til 17:00
31/12 til 05/01 lukket for statusopgørelse.
Fra 06/01 igen normale åbningstider.

www.skaksalg.dk har naturligvis døgnåbent i hele
perioden!!

Postdanmark lover danske julepakker fremme
rettidigt, hvis de afsendes senest den 21/12, men
bestil nu i god tid, så vi også kan nå at pakke og
sende det hele!!

My Great
Predecessors III
...319,- kr.

3. bind i Kasparovs store værk
om skakkens verdensmestre.
Se udførlig omtale i vor
netbutik.
Der er en chance for at bind 4
udkommer før Jul, men i
skrivende stund vides det
endnu ikke.
Ring eller se hjemmesiden for
nærmere information.

Netbutikken...
Se beskrivelse af de følgende varer via vor netbutik på
www.skaksalg.dk

Brætter
DSU-50 turn.bræt svær karton 50 mm felter ...... 125,-
DSU-55 turn.bræt svær karton 55 mm felter ...... 150,-
Plastic sammenklappelig med 45 mm felter ......... 89,-
Plastic sammenklappelig med 55 mm felter ......... 99,-
Bundesliga træbræt med 57 mm felter ............... 425,-
Dansk håndlavet træbræt 55 mm felter .............. 595,-

Brikker
Plasticbrikker massiv med filt, K 93 mm ............... 90,-
Polerede franske u. filt og vægt, K 84 mm ......... 149,-
Træbrikker m. filt og vægt, K 90 mm ................... 359,-
Bundesliga brikker m. filt og 2 x vægt, K 93 mm 359,-

Ure
BHB Turnier Mekanisk i plast-kabinet ................ 295,-
BHB Exclusiv Mekanisk i træ-kabinet ................. 375,-
GARDE mekanisk med store urskiver ................ 349,-
Saitek Game Clock II, elektronisk ....................... 349,-
Schachtimer Silver, elektronisk .......................... 450,-
DGT XL, lektronisk .............................................. 645,-
DGT Digiblitz, elektronisk lynskakur ................... 395,-
(Husk at bestille batterier til urene)!

Pakker med bræt, brikker, ur
DSU-50 turne.bræt svær karton 50 mm felter .... 125,-
Polerede franske u. filt og vægt, konge 84 mm .. 149,-
BHB Turnier Mekanisk i plast kabinet ................ 295,-
Pakkepris ............................................................. 500,-

Bundesliga træbræt med 57 mm felter ............... 425,-
Bundesliga brikker m. filt og 2 x vægt, K 93 mm 359,-
Saitek Game Clock eller Garde mekanisk ......... 349,-
Pakkepris .......................................................... 1.000,-

Saitek
Game Clock II
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